
 العنف �صد الن�صاء: 

غياب امل�صاءلة وانعدام االأمن

ثالث  ك��ل  م��ن  واح���دًة  اأن  اإل��ى  التقديرات  ت�شير 

حياتها  في  تتعر�س  العالمي  ال�شعيد  على  ن�شاء 

ممار�شة  على  الإرغ���ام  اأو  وال�شرب  لالغت�شاب 

�شد  العنف  فاإّن  هنا،  ومن   
1
العتداء. اأو  الجن�س 

المراأة ظاهرة عالمية ل ظاهرة �شائعة في البلدان 

تقرير  اأو�شح  وكما  ذل��ك،  وم��ع  فح�شب.  العربية 

التنمية الإن�شانية العربية للعام 2005 نحو نهو�س 

اللواتي  الن�شاء  اأّن  العربي،  ال��وط��ن  ف��ي  ال��م��راأة 

القرابة  اأنماط  العربية  المجتمعات  في  تكّبلهن 

الجتماعي  والإخ�شاع  المقّنن  والتمييز  الأبوية 

با�شتمرار  يتعّر�شن  لة،  المتاأ�شّ الذكورية  والهيمنة 

اإن  بل  والُمماأ�َش�س.  العائلي  العنف  من  لأ�شكال 

العربية،  البلدان  بع�س  في  المراأة  على  العتداء 

اإذا  مخففة  لعقوبة  يخ�شع  القتل،  حد  و�شل  واإن 

ال�شرف«  عن  »دفاًعا  ارتكبه  قد  الجاني  اأن  تبّين 

كما يقال. 

في  نف�شها  العربية  البلدان  في  ال��م��راأة  تجد 

بالقليل  اإل  تتمتع  ول  الأ�شرة،  داخل  دونّيٍة  مرتبٍة 

قام الف�شل ال�شابق بتقييم اأداء الدول العربية في مجال �شمان اأمن الإن�شان للمواطنين، وقد تبين اأن ذلك 

الأداء لم يكن، على العموم، مر�شًيا. ففي العديد من البلدان، بدا اأّن اإطار الأمن الذي توّفره الدولة م�شوٌب 

ّيات المواطنين 
ّ
بالثغرات القانونية، وتراقبه وتتوّلى تنظيمه موؤ�ش�شات ال�شلطة التي تقوم على م�شادرة حر

المواطن  اأمن  الحالت، يخ�شع  وال�شخ�شي. وفي معظم  الجتماعي  الأمن  ٍر محدود من  ال�شخ�شية مقابل قدْْ

لقواعد �شارمة تحرمه من حرية التعبير والم�شاركة الفعالة.

اإليها، ممن ل يتمتعون  اأو المنتمين  اأو�شاع المقيمين في البلدان العربية  اأما هذا الف�شل فينظر في 

معاملتهّن،  ُت�شاءُ  اللواتي  المكرهات  الن�شاء  ت�شم  التي   – الفئات  وهذه  الإطالق.  على  ال�شخ�شي  بالأمن 

�شديدٍة   
َ
لمخاطر �س 

ّ
تتعر  – والالجئين  داخليًّا،  والمهجرين  المجندين،  والأطفاَل  بالب�شر،  الّتجار  و�شحايا 

ناجمة عن التمييز وال�شتغالل والتهجير. ويجدر التركيز على هذه الجماعات ب�شكل خا�س لأن اأو�شاعها تقع 

اأنظار عامة النا�س، تتعر�س لال�شطهاد  خارج نطاق الروؤية المجتمعية. هذه الفئات، التي تخفى غالًبا عن 

داخل اأ�شرها ومجتمعاتها، وتعامل كما يعامل العبيد. اأو اأن اأفراًدا منها يهيمون على وجوههم في متاهات 

الحياة بعد اجتثاثهم من الجذور، ولي�شت لديهم القدرة على الدفاع عن حقوقهم، ولي�س ثمة من يقف مطالًبا 

بحقوقهم تلك اأو مدافًعا عنها. وانعدام الأمن، بالن�شبة اإليهم، اإنما يقع خارج نطاق المجتمع وال�شميم الذي 

يحرمهم من كل م�شتلزمات الحماية ال�شخ�شية تقريًبا.

العنف �شد املراأة 

ظاهرة عاملية ل ظاهرة 

�شائعة يف البلدان 

العربية فح�شب

4
انعدام االأمن ال�صخ�صي 

للفئات ال�صعيفة

الف�صل

�س بع�س الفئات 
ّ
تتعر

ملخاطر �شديدة 

ناجمة عن التمييز 

وال�شتغالل والتهجري



تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  802009

ما  اإزاء  القانوني  النظام  جانب  من  الحماية  من 

العائلة من  اأفراد  انتهاكات من جانب  تكابده من 

خالل  العنف  العربيات  الن�شاء  وتواجه  الذكور. 

تواجه  �شباها  ففي  حياتهن.  م��راح��ل  مختلف 

والنف�شي،  والجن�شي  الج�شدي  والتعنيف  الإي��ذاء 

�شن  في  وال���زواج  التنا�شلية،  اأع�شائها  وت�شويه 

فترة  وف��ي  الأط��ف��ال؛  واإب��اح��ي��ة  وب��غ��اء  الطفولة، 

المراهقة والبلوغ، يمكن اأن تّت�شع هذه النتهاكات 

والدفع  والغت�شاب  الجن�شّي  ال�شتغالل  لت�شمل 

الق�شرّي، والتجار  البغاء والنحالل  اإلى ممار�شة 

بالن�شاء وعنف الزوج والغت�شاب الزوجي و�شوًل 

2
اإلى القتل المق�شود.

وج��وًه��ا  ال��م��راأة  على  ال��واق��ع  العنف  وي��ّت��خ��ذ 

على  الق�شاء  ب�شاأن  »الإع��الن  حدد  وقد  مختلفة، 

الجمعية  من  بقرار  ال�شادر   
3
المراأة« �شد  العنف 

العامة لالأمم المتحدة تعبير »العنف �شد المراأة« 

الجن�س  ع�شبية  اإليه  تدفع  عنيف  فعل  »اأي  باأنه 

اأًذى  عليه،  يترتب  اأن  اأو يرجح  عليه،  ويترتب 

الج�شمانية  الناحية  من  �شواء  للمراأة،  اأو معاناٌة 

التهديد  ذل��ك  في  بما  النف�شية،  اأو  اأو الجن�شية 

الحرمان  اأو  الق�شر  اأو  القبيل  ه��ذا  م��ن  باأفعال 

التع�شفي من الحرية، �شواء اأحدث ذلك في الحياة 

العامة اأم الخا�شة«.

ت�شويه الأع�شاء التنا�شلية لالإناث 

ت�شميته  على  ا�شطلح  ما  بين  بع�شهم  مّيز  وق��د 

ال��م��راأة.  �شد  المبا�شر  وغير  المبا�شر  بالعنف 

الأول��ى  الفئة  في  المدرجة  الممار�شات  وت�شمل 

ال�شرب  بين  ما  ُت��راوح  التي  العتداء  اأ�شكال  كل 

الفئة  ه���ذه  ت�شمل  ك��م��ا  وال��ق��ت��ل.  والغ��ت�����ش��اب 

الج�شماني  الأذى  تلحق  التي  الأخرى  الممار�شات 

اإن حالت العنف الم�شجلة �شد المراأة، على الرغم من خطورتها وانت�شارها الوا�شع 

النطاق، ل تعك�س الو�شع الحقيقي في المنطقة العربية، بل تقت�شر على الحالت 

التي تتم مالحظتها والإبالغ عنها. وثمة اأعداد كبيرة من الحالت التي تخفى على 

الدرا�شات حول هذا المو�شوع. ي�شاف اإلى ذلك اأن بع�س اأ�شكال العنف يظل طي 

لَّغ عنه. من الأمثلة على ذلك حالت الإهانة والعنف اللفظي وحالت 
َ
ب
ُ
الكتمان، ول ي

ا من الإبالغ عنها.
ً
العنف التي تتحرج الن�شاء غالب

ر. 
ِ

ر وغير مبا�ش
ِ

م المحللون العنف الذي ي�شتهدف المراأة نوعين: مبا�ش
ِّ

يق�ش

والغت�شاب  ال�شرب  مثل  الج�شدي،  الإيذاء  اأ�شكال  كل  ر 
ِ

المبا�ش العنف  ي�شمل 

، الذي 
ّ
 اأخرى تلحق ال�شرر بج�شد المراأة. ويدخل الإيذاء الجن�شي

ٍ
والقتل وممار�شات

الرغم من  الفئة. وعلى  والهجر، في عداد هذه  التحر�س والغت�شاب  راوح بين 
ُ
ي

 �شد المراأة في المنطقة العربية، فاإنها تبقى م�شتترًة 
ّ
تزايد حالت العنف الجن�شي

الأنثى  ال�شحية  ت�شيب  عار  لطخة  ا 
ً
اجتماعي َعدُّ 

ُ
ي عنها  الك�شف  لأّن  الكتمان   

ّ
طي

وعائلتها.

ر، في�شير اإلى الجوانب التي ين�شط فيها التمييز �شد 
ِ

اأما العنف غير المبا�ش

المراأة من جانب الموؤ�ش�شات والموروثات الجتماعية والثقافية ال�شائدة بما فيها 

القيم والتقاليد والقوانين. ويمكن اأن يندرج العنف اللفظي في عداد ممار�شات 

بممار�شة  للرجال  ي�شمح  الذي  التمييز  هذا  نتائج  من  لأنه  المبا�شر  غير  العنف 

العنف �شد الن�شاء. 

ا ما يوجد العنف اللفظي �شد الفتيات ال�شغيرات اللواتي يتعر�شن 
ً
وغالب

طهارتهن  �س 
ّ
تعر التي  ال�شلوك  اأنماط  من  التحذيرات  اإليهن  وتوّجه  للعقوبة 

ا لهذا النوع من العنف، لأن الأ�شرة تعّد  للخطر. والواقع اأن المطّلقات اأكثر تعر�شً

ا محتماًل ينبغي الحد منه. وتعاني المتزوجات العنف اللفظي اأحياًنا 
ً
حريتهن خطر

�س الزوج عن اإحباطاته وم�شكالته على  عند اختالل العالقة الزوجية، اأو عندما ينفِّ

ح�شاب من هم اأ�شعف منه )مثل زوجته اأو ابنته اأو �شقيقته(.

الجتماعي، ويدخل  العنف  العنف لي�شمل  اآخرون من نطاق  ع محّللون 
ّ

ويو�ش

من  ومنعهن  المحلي،  المجتمع  في  الن�شاء  اندماج  من  الحّد  النوع  هذا  عداد  في 

لمراعاة  وال�شخ�شية  الجتماعية  الزوجة  حقوق  اإنكار  اأو  الجتماعي،  دورهن  اأداء 

المراأة  الحال في احترام  اأو الفكرية. ويوؤثر ذلك بطبيعة  العاطفية  ميول زوجها 

 و�شحتها النف�شية وحريتها وقدرتها على الندماج 
ّ
لذاتها وفي نمّوها العاطفي

الجتماعي.

وتواجه الأنثى هذا النوع من العنف الجتماعي عندما تحاول العائلة الت�شييق 

اإذن،  بغير  المنزل  مغادرة  من  منعها  طريق  عن  اإخ�شاعها  اأو  اإرغامها  اأو  عليها 

تم�س  التي  الق�شايا  في  راأيها  رف�س  اأو  ر�شاها،  دون  الزواج  على  اأو اإجبارها 

حياتها وم�شيرها.

الطالق التع�شفي هو اأي�ًشا �شكل من اأ�شكال العنف الجتماعي �شد المراأة، 

فقد يطّلق الزوج زوجته، على �شبيل المثال، دون علم منها اأو لأ�شباب ل تجيزها 

ال�شريعة الإ�شالمية.

اأ�شكال العنف الجتماعي الذي تعانيه ن�شاٌء  اأي�ًشا واحد من  العنف ال�شحي 

كثيرات، فاإكراه المراأة على العي�س في اأو�شاع غير منا�شبة، اأو حرمانها من الرعاية 

ال�شحية المقبولة، اأو تجاهل احتياجاتها ال�شحية الإنجابية عن طريق تنظيم فترات 

ر  وُتَق�شِّ ال�شحية،  الولدات، قد ت�شهم في تدمير حالتها  والحد من عدد  الحمل 

من عمرها. ويميل النا�س في الثقافة العربية والإ�شالمية اإلى الإكثار من الن�شل. 

ر �شد المراأة، غير 
ّ
�شحيح اأّن عواقب ذلك قد ل ت�شّكل نوًعا من اأنواع العنف المدب

ا من الأ�شرار التي يلحقها الموروث الثقافي والجتماعي بالن�شاء. 
ً
اأنها تو�شح جانب

الزوج  الأطفال م�شتركة بين  الإكثار من  الرغبة في  اإذا كانت  والمهم هنا هو ما 

ا في �شحة المراأة الج�شدية.
ً
والزوجة، وما اإذا كان ذلك ل يوؤثر �شلب

ا، العنف القت�شادي �شكٌل اآخر من اأ�شكال العنف الذي عادًة ما ي�شتهدف 
ً
واأخير

الن�شاء، وُتراوح الأمثلة على ذلك ما بين حرمان المراأة من الميراث وال�شتيالء على 

مواردها القت�شادية. وفي بع�س الأحيان يرغم الزوج زوجته العاملة على التنازل 

عن راتبها بدعوى الم�شاهمة في ميزانية البيت وتاأمين احتياجات الأ�شرة، وبحجة 

ذلك قد ُت�شاَدر ممتلكات المراأة ودخلها دون مبرر.

الم�شدر: مريم �شلطان لوتاه، ورقة خلفية للتقرير.

حجم العنف ومداه املوّجه �صد املراأة يف البلدان العربية االإطار 1-4

تواجه الن�شاء العربيات 

العنف خالل خمتلف 

مراحل حياتهن



81 انعدام الأمن ال�سخ�سي  للفئات ال�سعيفة

 الن�صبة املئوية )%( التقديرية ل�صحايا ال�صنةالبلد

 ت�صويه االأع�صاء التنا�صلية لالإناث 
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الم�شدر: منّظمة ال�شحة العالمية 2008.

بالمراأة مثل ت�شويه الأع�شاء التنا�شلية الذي ي�شّبب 

ونف�شية  بدنية  اأ�شرار  عليه  وتترّتب  حة  مبرِّ اآلًم��ا 

دائمة، وقد يف�شي اإلى الموت المبكر جراء النزيف 

واللتهابات وال�شدمات الع�شبية.

ت�شويه الأع�شاء التنا�شلية لالإناث، اأو ما ي�شّمى 

ُتذَكر في  قّلما  الإن��اث، عملية غير �شرعية  بختان 

باب  ف��ي  تدخل  وه��ي  الطبية،  وال��م��راج��ع  الكتب 

اإج��راء  وينطوي   
4
الدولي. القانون  في  الجرائم 

الت�شبب   )1( ج��رائ��م:  ث��الث  على  العملية  ه��ذه 

المراأة؛  كرامة  انتهاك   )2( الج�شماني؛  ب��الأذى 

اأن مواقف  اإل  �شة.  )3( ممار�شة طبية غير مرخَّ

ما  ت��راوح  الممار�شة  هذه  اإزاء  القانونية  الأنظمة 

زال  ما  البلدان  بع�س  اإن  بل  والحظر،  الإذن  بين 

ي�شّرح بها. ي�شاف اإلى ذلك اأن الحظر القانوني 

في  حقيقي  تاأثير  ل��ه  يكون  ل  ق��د  الإن���اث  لختان 

تحبذه  الموروثة  التقليدية  المعتقدات  لأن  الواقع، 

�شخ�شيات  تت�شافر جهود  كما  جانبه.  اإلى  وتقف 

محافظة  واجتماعية  �شيا�شية  وقوى  نافذة  عامة 

للدفاع عنه.

ويمكن الإ�شارة هنا اإلى اأنه �شدرت في م�شر، 

قانون  على  تعديالت   ،2008 العام  اأوا���ش��ط  في 

جرميًّا  عماًل  وتعّده  الإن��اث  ختان  تحّظر   
5
الطفل

تجيز  كانت  ال��ق��ان��ون  ف��ي  ث��غ��رًة  بالنتيجة  وت�شّد 

الإق��دام  واآخرين  ال�شحة  مجال  في  للمحترفين 

البلدان  اأغلب  توؤكد  وفيما  الممار�شة.  هذه  على 

على  حر�شها  الممار�شة  هذه  ت�شهد  التي  العربية 

التقدم  ف���اإن  ت��ح��ظ��ّره��ا،  ال��ت��ي  الت�شريعات  �شن 

هذه  ا�شتمرار  يعني  ال��م��ج��ال  ه��ذا  ف��ي  ال��ب��ط��يء 

من  الكلمة  تحمله  م��ا  بكل  ال��م��وؤذي��ة  الممار�شة 

دللت. وت�شهم في ا�شتدامتها عوامل الفقر وتدّني 

م�شتوى الوعي ال�شحي والتربية الجن�شية وانت�شار 

الخطاب  وغياب  الن�شاء  �شد  القانوني  التمييز 

الديني الم�شتنير والُمْقِنع.

يغّطي العنف غير المبا�شر مجموعًة وا�شعة من 

العادات  ومن  والثقافية،  الجتماعية  الممار�شات 

التمييز  على  تنطوي  التي  والقوانين  المتوارثة 

ال��دع��وات  بع�س  ع  ويو�شِّ الجنو�شة.  اأ�شا�س  على 

الجتماعي  العنف  لي�شمل  المفهوم  هذا  الن�شائية 

المراأة  لم�شاركة  تقييًدا  جوانبه  اأحد  يمثل  الذي 

جانبه  يمثل  بينما  العامة،  والحياة  المجتمع  في 

ممار�شة  م��ن  المتزوجة  ال��م��راأة  ح��رم��ان  الآخ���ر 

على  ويرغمها  وال�شخ�شية  الجتماعية  حقوقها 

تلبية متطلبات الزوج العاطفية. ويلحق هذا العنف 

العاطفي  نموها  يعوق  فهو  المراأة،  بمكانة  ال�شرر 

وا�شتقرارها النف�شي بحرمانها من اأن تعي�س حياًة 

طبيعيًة وتتفاعل مع المجتمع الذي تعي�س فيه. وقد 

تواجه المراأة مثل هذا العنف عندما تحظر عليها 

تمنع  اأو  البيت،  مغادرة  اأفرادها  اأح��د  اأو  العائلة 

التعبير عن راأيها في ق�شايا حا�شمة بالن�شبة  من 

�شمن  يدرج  وبع�شهم  وم�شتقبلها.  م�شلحتها  اإلى 

 – التع�شفي  الطالق  الجتماعي  العنف  اأ�شكال 

بالأمر،  اإبالغها  دون  زوجته  الرجل  يطّلق  عندما 

اأو لأ�شباب ل يبررها القانون )مريم �شلطان لوتاه، 

ورقة خلفية للتقرير(.

تزويج الإناث في �شّن الطفولة 

يجري  العربية،  المنطقة  من  عديدة  اأنحاء  في 

اأكبر  رج��اٍل  من  مبكرة  �شن  في  الفتيات  تزويج 

ال��زواج  وي��ه��ّدد  الأح��ي��ان.  غالب  ف��ي  ا  �شنًّ منهّن 

المبكر والحمل في فترة المراهقة �شحة الأمهات 

الم�شدر: اليوني�شف 2007.

*ت�شتند هذه البيانات اإلى اأحدث المعطيات المتوافرة خالل الفترة الزمنية المذكورة. 
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  822009

بالتناق�س  اآخ��ذة  المبكرة  الزيجات  اأن  ومع 

اللواتي  الإن��اث  اأع��داد  ف��اإن  العربية،  البلدان  في 

مرتفعة  زال��ت  ما  المراهقة  �شنوات  في  يتزّوجن 

ن�شبيًّا في بع�شها. وكما يو�شح ال�شكل 4-1 التالي، 

20-24 �شنة  العمرّية  الفئة  الن�شاء في  ن�شبة  فاإن 

العمر  من  ع�شرَة  الثامنَة  دون  وهن  تزوجن  مّمن 

في   45 اإل��ى  اليوني�شف،  تقديرات  ح�شب  ت�شل، 

المائة في ال�شومال، و 37 في المائة في موريتانيا 

واليمن، و 30 في المائة في جزر القمر، و 27 في 

المائة في ال�شودان. 

العنف الج�شدي 

العنف الج�شدي  انت�شار  من ال�شعب قيا�س درجة 

�شد الن�شاء في المجتمعات العربية، ذلك اأنه من 

المو�شوعات المحظورة في ثقافة ت�شودها ال�شيطرة 

الذكورية. وهذا العنف يمار�س ب�شكل غير منظور 

والأمهات.  وال�شقيقات  الزوجات  على  البيوت  في 

ول تقوم ال�شحايا، على الأرجح، بالإبالغ عّما يلحق 

بهّن من الأذى على اأيدي اأفراد العائلة. اأما الراأي 

العاّم والم�شوؤولون في ال�شلطة وال�شرطة فيتحا�شى 

العائلية، وبخا�شة منها  الم�شائل  ي هذه  من تق�شّ

ة  خا�شّ ب�شورة  ذل��ك  وي�شّح  بالن�شاء.  يتعلق  ما 

هذه  مثل  ُتَعدُّ  حيث  فقًرا،  الأكثر  الجماعات  على 

المعاملة قدَر المراأة المحتوم. من هنا فاإن اإغفال 

ال�شائع  هو  وت�شجيلها  الجرائم  هذه  عن  الإب��الغ 

نفًعا،  تجدَي  لن  ال�شكاوى  اأن  يعرفن  الن�شاء  لأن 

اأظهر  وق��د  معيًبا.  اأم��ًرا  ُتَعدُّ  ذاتها  بحد  اأّنها  اأو 

ا�شتطالع اأجري في نطاق التقرير الوطني للتنمية 

كثيًرا  اأن   2008 العام  في  ال��ع��راق  في  الب�شرية 

اأيدي  على  العنف  يتقّبلن  المتزوجات  الن�شاء  من 

اأزواجهن باعتباره اأمًرا له ما يبرره لأن الموروثات 

عن�شًرا  غ��دت  قد  ق��رون  م��دى  على  الجتماعّية 

اأ�شياًل في تكوينهّن ال�شخ�شي حول �شيادة الحقوق 

التي يتمّتع بها الرجال.

قوانين الزواج 

من  الكثير  عربية  دول  عدة  في  القوانين  تت�شّمن 

البنود والأحكام القانونية في �شلب قوانين الأ�شرة 

عند  المراأة  على  للرجل  الولية  حقوق  توؤكد  التي 

هذه  عليه  تنطوي  الذي  الموقف  ويتمّثل  ال��زواج. 

ال�شخ�شّيين  وال��رف��اه  ال�شالمة  اأن  في  الأح��ك��ام 

يمكن  ل  الذكر،  من  مرتبًة  اأق��ّل  بو�شفها  للمراأة، 

�شمانها اإل عن طريق الرجل. وعلى هذا الأ�شا�س 

�شالمة  توؤّمن  اأن  فيها  يفتر�س  التي  القوانين  فاإن 

للتعّر�س  الإن��اث  قابلية  من  وي��زي��دان  والأط��ف��ال، 

الطالق  اإل��ى  المبكر  ال��زواج  يف�شي  كما  للعنف. 

والتفكك العائلي وتربية �شيئة لالأطفال، وي�شجع في 

العادة على الحمل المبكر وارتفاع معّدل الإنجاب 

وهذا ويوؤدي بدوره اإلى مخاطر �شحية وا�شحة لكّل 

اأن ل  ال�شواء. والمرجح  اأّم �شابة ولمواليدها على 

تعرف العرو�س ال�شابة �شيًئا عن و�شائل منع الحمل 

اأكثر  تكون  واأن  جن�شيًّا،  المنتقلة  الأم��را���س  اأو 

الأ�شباب  لهذه  واإ�شاءاته.  ال��زوج  لق�شاوة  ا  تعر�شً

كثيًرا ما يكون بيت الزوجية الذي تدخله العرو�س 

طفلًة اأو مراهقًة محفوًفا بانعدام الأمن. 

الن�صبة املئوية للن�صاء البلد

اللواتي تعر�صن لالعتداء 

م�صدر 

املعلومات 

�صنة

الدرا�صة

الأر�س الفل�شطينية 

املحتلة

منظمة الأمم املتحدة للطفولة 32 %

)اليوني�شف(

2000

جمل�س حقوق الإن�شان 31.4 %اجلزائر

)الأمم املتحدة(

2008

�شندوق الأمم املتحدة الإمنائي 21.8 %�شورية

للمراأة )اليونيفيم(

2005

2006/7منظمة ال�شحة العاملية22.7 % )و�شط العراق وجنوبه( العراق

10.9 % )كرد�شتان( 

2002�شندوق الأمم املتحدة لل�شكان35 %لبنان

جلنة الأمم املتحدة القت�شادية 35 % )من الن�شاء املتزوجات(م�رس

والجتماعية لغرب اآ�شيا )ا�شكوا(

2007

2003�شندوق الأمم املتحدة لل�شكان50 % )من الن�شاء املتزوجات(اليمن

العنف اجل�شدي �شد الن�شاء 

يف املجتمعات العربية، من 

املو�شوعات املحظورة

في اأوائل العام 2008، ا�شتقّلت العرو�س المتزوجة حديًثا، نجود علي، �شيارة عمومية وتوجهت 

اإلى محكمة غرب الأمانة في �شنعاء – اليمن، وطلبت الطالق من زوجها الذي اأرغمت على القتران 

ا، 
ً
به. وكان زوجها، وعمره ثالثة اأ�شعاف عمرها، يغت�شبها وينهال عليها بال�شرب كل يوم تقريب

فقررت اأنها قد تحملت ما فيه الكفاية.

 دون اأن ياأبه لها اأحد، لول عمر العرو�س اآنذاك: 
ّ
تها، �شتمر

ّ
وكانت حكاية العرو�س، على ماأ�شوي

فقد كانت نجود علي في التا�شعة من العمر.

عندما �شمعت �شذى نا�شر م�شادفًة ق�شة نجود علي، وهي محامية مرموقة ومن دعاة حقوق 

ل الطفلة مجاًنا. وبعد ذلك باأ�شبوع واحد، �شدر حكم ق�شائي تاريخي: لقد  الإن�شان، قررْت اأن تمثِّ

بطل »الزواج«.
ُ
اأ

دها �شّجًة هائلة، وَعدَّ الكثيرون هذه الحالة رمًزا للقمع والوح�شية 
ّ
اأثارت معاناة نجود وتمر

ة الم�شيطرة في المجتمع، ولكنها كانت بالن�شبة اإلى الآخرين، 
ّ
ال�شارخة بدللتها على النزعة الأبوي

ا لالإلهام. فقد حذت حذوها كثيرات من �شحايا الزواج في �شّن الطفولة، ورفعن اأ�شواتهّن 
ً
م�شدر

 بالعدالة، فيما كان الدعاة الن�شطون والم�شوؤولون في الحكومة في اليمن ينادون 
ٍ

ا، مطالبات
ً
عالي

باّتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف ممار�شات الزواج المبكر. وفي اأعقاب حالة نجود، بداأت مجموعة 

من الم�شرعين في اليمن بالدعوة اإلى رفع ال�شن القانونية للزواج من 15 اإلى 18 �شنة. 

.Kawthar 2008 ؛Verna 2008 :الم�شدر

يف اليمن، عرو�س طفلة تلجاأ اىل الق�صاء الإن�صافها االإطار 2-4

التقديرات حول انت�صار حاالت االعتداء على الن�صاء 

)العنف اجل�صدي( يف �صبعة بلدان عربية 
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83 انعدام الأمن ال�سخ�سي  للفئات ال�سعيفة

قوانين  في  لوجدنا  المختلفة  القانونية  القواعد  تطبيق  كيفية  اإلى  نظرنا  لو 

الم�شلمين مثاًل  الم�شلمين وغير  التي ت�شمل كالًّ من  العربية  ال�شخ�شية  الأحوال 

اإلى  ا 
ً

اأ�شا�ش ذلك  ويرجع  الجن�شين.  بين  َقنَّن 
ُ
الم  

ّ
الجنو�شي التمييز  على  وا�شًحا 

فردية  واآراء  دينية  فقهية  تاأويالت  من  م�شتمّدة  ال�شخ�شية  الأحوال  قوانين  اأن 

ة �شحيقة. فقد تر�شخت منذ تلك العهود ثقافة التمييز، 
ّ
تعود اإلى عهود تاريخي

واأ�شفيت على تلك التاأويالت والآراء هالةٌ من القدا�شة والع�شمة، فيما اختلطت 

المعتقدات الدينية المطلقة الرا�شخة اإلى حد بعيد بجوانب من الواقع التاريخي 

ة.
ّ
 للمجتمعات المحّلي

ّ
الن�شبي

ا من اأ�شول ال�شريعة 
ًّ
اإن قوانين الأحوال ال�شخ�شية للم�شلمين التي تنبع كّلي

وفق  وحده،  للزوج  ويحق  ي�شاء.  كما  الطالق  حّق  وحده  الرجل  تعطي  الإ�شالمية، 

ومقابل  البائن.  غير  الطالق  حالت  واإلغاوؤه في  الطالق  اإبطال  وم�شيئته،  اإرادته 

ذلك، ل ت�شتطيع الزوجة اأن تطّلق زوجها اإل بحكم ت�شدره المحكمة لأ�شباب محددة 

ه 
ُ
منها: ال�شرر الذي يلحقه الزوج بالزوجة؛ غياب الزوج اأو هجره زوجَته اأو تق�شير

في اإعالتها؛ اأو �شجن الزوج. ووفًقا لهذه القوانين من واجب الزوج وحده اأن يقوم 

ن على الزوجة، لقاء ذلك، اأن 
ّ
باأمر العائلة، ب�شرف النظر عن ثروة زوجته، ويتعي

تطيع الزوج وبذلك تكون الإعالة من جانب الزوج مقابَل ما يفر�س على الزوجة من 

قيود. ي�شاف اإلى ذلك اأن للزوج الحق في تعدد الزوجات.

لالإ�شالح  محاولت  جرت  الجوهرية  المبادئ  هذه  على  المحافظة  اإطار  وفي 

الأ�شرة  قوانين  من  عدد  في  والتمييز  التفرقة  مظاهر  بع�س  على  وللق�شاء 

العربية، ومن الأمثلة في هذا الإطار المحاولت، التي اقت�شرت على تلطيف بع�س 

الممار�شات الفّظة: وقف اإنفاذ حكم الطاعة الذي ت�شدره المحكمة )بفر�س طاعة 

الأولى بنية  الزوجة  اإبالغ  الزوج والكاتب العدل  الزوجة لزوجها بالقوة(؛ وواجب 

اأخرى؛ وجعل حق الزوج بالزواج من امراأة ثانية م�شروًطا  زوجها الزواج من امراأة 

اإذا  الزوج  تطليق  الزوجة حق  ومنح  الزوجات؛  بين  العدل  وبتوخيه  مقبول  بعذٍر 

تطّلق  اأن  للزوجة  يجيز  )الذي  الُخْلع  حق  الأخرى  الأمثلة  ومن  اأخرى.  امراأًة  تزّوج 

نف�شها من زوجها دون اأن تتحمل اأية تبعات اإذا تنازلت عن حقوقها المالية( وفي 

هذه الحالة يكون لكال الزوجين الحق في اإنهاء عقد الزواج. ي�شاف اإلى ذلك اأن 

من واجب الزوج اللتزام باإبالغ مطّلقته اإذا رغب في اإعادتها، وبت�شجيل عودتها 

دامت  ما  الزواج  عقد  في  ال�شروط  بع�س  تحدد  اأن  الزوجة  حق  من  كذلك  اإليه. 

هذه ال�شروط ل تعار�س اأ�شول ال�شريعة الثابتة المتعّلقة بالزواج. وتعطى الزوجة 

اإذا كان  القانونية،  الح�شانة  انتهاء فترة  اأطفالها حتى  الحق في ح�شانة  كذلك 

 في العي�س في بيت الزوجية خالل 
ّ
ذلك في م�شلحتهم. كما يحّق لها اأن ت�شتمر

فترة ح�شانتها لالأطفال.

معتقداتهم  من  فم�شتمّدة  الم�شلمين  لغير  ة 
ّ
ال�شخ�شي الأحوال  قوانين  اأما 

المجال كي ل نقول، تحظر على  ق 
ّ
العموم، ت�شي ة والدينية. وهي، على 

ّ
الطائفي

الزوجة اأن تطّلق نف�شها. وعلى �شبيل المثال فاإن الزوجة التي تنتمي اإلى الطائفة 

الم�شيحية الأرثوذك�شية ل ت�شتطيع الطالق اإل لأ�شباب محددة، وطبًقا لحكم �شادر 

ة. غير اأن الزوجة الكاثوليكية ل ت�شتطيع الطالق اإطالًقا وباأي 
ّ
عن المحكمة الكن�شي

ا بين الزوجين. ومن 
ً
حاٍل من الأحوال. ول ي�شمح في هذه الحال اإل بالنف�شال هجر

العليا في  اليد  للزوج  اأن  الزواج،  الزوجين خالل  ما يتعلق بحقوق  الوا�شح، في 

هذا الخ�شو�س.

دًة لالأحوال ال�شخ�شية،  ق غالبية البلدان العربية قوانين موحَّ
ّ
وفي حين تطب

بهذا  معدلًة   
ٍ

ت�شريعات ا�شتحدث  قد  بع�شها  فاإن   ،
ّ
القانوني التنظيم  حيث  من 

ومن  وم�شر.  ولبنان  البحرين وقطر  مثل  الدول  بع�س  وي�شّح ذلك على  ال�شاأن. 

، والحالة هذه، و�شع قواعد وا�شحة ومْحَكمة لالأحوال ال�شخ�شية تهدف اإلى 
ّ
المهم

على  الق�شاء  لمحاولت  النجاح  يتحّقق  اأن  يمكن  ول  القانوني.  الو�شوح  تحقيق 

التمييز �شد المراأة اإل بتطوير هذا القانون المن�شود.

البارز في قوانين الأحوال  اأّن التمييز �شد المراأة هو العن�شر  مجمل القول 

ال�شخ�شية في البلدان العربية، وهو اأكثر و�شوًحا فيها منه في اأية مناطق اأخرى. 

للتخفيف من هذا  ًة 
ّ
 ت�شريعي

ٍ
اأدخلت تعديالت فاإن دوًل مثل م�شر قد  ومع ذلك 

التي  التقدمية  التعديالت  م�شتوى  اإلى  ترقى  ل  المحاولت  هذه  اأن  اإل  التمييز، 

الأحوال  ومدونات  قوانين  مثل  العربي،  المغرب  دول  ت�شريعات  على  اأدخلت 

ويّت�شح  الجزائر.  في  اأقّل،  حدٍّ  واإلى  والمغرب،  تون�س،  في  والأ�شرة  ال�شخ�شية 

الممكن �شياغة  اأن من  العربي  المغرب  الم�شتخل�شة من ت�شريعات  الدرو�س  من 

ا اأكبر 
ً
 تحقق قدر

ٍ
قوانين عربية تحافظ على المنطلقات الدينية، مع تبني تاأويالت

من الم�شاواة بين الرجال والن�شاء، وت�شهم في اإزالة الإجحاف التاريخي الذي لحق 

بالمراأة في العالقات العائلية. 

الم�شدر: محمد نور فرحات، ورقة خلفية لتقرير التنمية الإن�شانية العربية للعام 2005. 

تمهد  التي  نف�شها  الزوجية هي  الحياة  المراأة في 

لممار�شة التمييز �شّدها وتجعلها، في واقع الأمر، 

رهًنا باأهواء الرجل.

تكّر�س  التي  ال�شخ�شية  الأحوال  قوانين  تفرز 

التفّوق الذكوري داخل العائلة، و�شًعا يجعل المراأة 

في حالة تّت�شم بالخ�شوع. ففي ظّل هذه القوانين 

ال�شائدة في معظم البلدان العربية ل يحق للمراأة 

اأن تطلب الطالق اأو تعار�س تعّدد الزوجات. ويعّد 

ا من حقوق الرجل، ل حالًّ  الطالق في العادة حقًّ

التي  الحالت  في  حتى  معينة،  زوجّيٍة  لم�شكالٍت 

ذلك  ومع  ر�شميًّا.  الحّق  ذلك  المراأة  فيها  تعطى 

التقدم  بع�س  الأخ��ي��رة  ال�شنوات  في  تحقق  فقد 

التقدمية  والتعديالت  القوانين  عنه  عبرت  الذي 

ه��ذه  جملة  وم���ن  ال��ع��رب��ي��ة.  ال��ب��ل��دان  بع�س  ف��ي 

التطورات اإقرار قانون الُخْلع )الذي يجيز للمراأة 

 ،)2000( م�شر  في  ال��ط��الق(  بطلب  المبادرة 

المغرب  ف��ي  الأ���ش��رة  م��دون��ة  على  وال��ت��ع��دي��الت 

بنوًدا  تبّنت  التي   ،)2005( والجزائر   ،)2002(

في  المطّبقة  الأ�شرة  نة  مدوَّ في  ورد  لما  م�شابهًة 

تون�س، حيث تتمّتع المراأة بالحق في تزويج نف�شها 

وكان  ذلك.  على  الأمر  ولّي  موافقة  ا�شتراط  دون 

في  المن�شفة  القانونية  الخطوات  هذه  جملة  من 

هذين البلدين تقييد تعّدد الزوجات؛ ومنح المراأة 

الحق في اأن تعلن، في عقد الزواج، رف�شها لتعدد 

المحكمة  من  بقرار  الطالق  وح�شر  ال��زوج��ات، 

المراأة  ب��اأّن  والإق��رار  الزوجين،  بين  اأو بالتوافق 

بلوغها  ح��ال  نف�شها  على  الو�شاية  بحق  تتمتع 

الحادية والع�شرين من العمر.

التمييز �شد املراأة هو 

العن�رس البارز يف قوانني 

الأحوال ال�شخ�شية يف 

معظم البلدان العربية

احلقوق القانونية للمراأة العربية يف ظل قوانني االأحوال ال�صخ�صية االإطار 3-4
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الم�شدر : الأمم المتحدة - �شعبة النهو�س بالمراأة 2009 )بالإنجليزية(.

مالحظة: 

اأ/ الم�شادقة على التفاقية ت�شمل اأعمال الت�شديق والن�شمام والتوارث. 

ب/ تتمحور تحفظات البلدان العربية ب�شكل اأ�شا�شي حول التعار�س بين الت�شريعات الوطنية وال�شريعة الإ�شالمية من جهة، والمواد 2، 

9، 15، 16 و29، التي تن�س على الآتي، على التوالي: 

تتناول المادة 2 الم�شاواة اأمام القانون، وتحظر التمييز �شد المراأة في الد�شاتير والت�شريعات الوطنية. 

تتناول المادة 9 حقوق الجن�شية. 

تتناول المادة 15 م�شاواة المراأة بالرجل من حيث ال�شفة الق�شائية في الق�شايا المدنية. 

تتناول المادة 16 الزواج والعالقات الأ�شرية. 

تتناول المادة 29 التحكيم بين الدول الأطراف واإحالة النزاع حول تف�شير التفاقية اأو تطبيقها، على محكمة العدل الدولية. 

ج/ ي�شير الإعالن اإلى اأن الدولة لي�شت ُملَزمًة بتنفيذ اأي من بنود �شيداو التي تتعار�س مع ال�شريعة الإ�شالمية. 

د/ في 22 اأيار/مايو 1990، اّتحدت الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية ال�شعبية تحت لواء الجمهورية اليمنية. 

ُتَعدُّ اليمن طرًفا في التفاقيات التي اأبرمت قبل التحاد منذ التاريخ الذي اأ�شبحت فيه اإحدى الدولتين طرًفا فيها. وكانت جمهورية 

اليمن الديمقراطية ال�شعبية قد �شادقت على اتفاقية �شيداو في 30 اأيار/مايو من العام 1984. 

التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء   اتفاقية 

�شد المراأة 

العربية  للمراأة  ال�شخ�شي  الأمن  تعزيز  ي�شتدعي 

اإحداث تغييرات جوهرية في القوانين التي تحكم 

الن�شاء  �شد  وال��ع��ن��ف  وال��ط��الق  ال����زواج  ق�شايا 

والأحوال ال�شخ�شية للن�شاء. ومع اأن بع�س البلدان 

قد  وال��م��غ��رب،  وال��ج��زائ��ر  تون�س  مثل  ال��ع��رب��ي��ة، 

الأحوال  قوانين  تعديل  في  حقيقيًّا  تقدًما  حققت 

زال��ت  م��ا  اأخ���رى  كثيرًة  بلداًنا  ف��اإن  ال�شخ�شية، 

ا في هذا المجال.  متخّلفة جدًّ

»اتفاقّية  العربية  ال���دول  غالبية  وقعت  لقد 

المراأة«  �شد  التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء 

ملزمة   ، ث��مَّ من  وه��ي،  عليها  و�شادقت  )�شيداو( 

تحّفظت  التي  البنود  با�شتثناء  اأحكامها  بتطبيق 

اأبدته  ما  في  يكمن  الق�شيد  بيت  اأن  غير  عليها. 

على  واأ�شا�شية  عديدة  تحّفظاٍت  من  ال��دول  هذه 

مع  يتعار�س  بنودها  بع�س  اأن  بدعوى  التفاقية 

ٍة المادة الثانية  اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية، وبخا�شّ

والن�شاء.  الرجال  الم�شاواة بين  التي تكّر�س مبداأ 

العربية  الإن�شانية  التنمية  تقرير  اأو���ش��ح  وكما 

يلغي،  المبداإ  هذا  على  العترا�س  للعام 2005، 

في واقع الأمر، م�شادقة هذه الدول على التفاقية 

باأحكامها.  باللتزام  النية  ح��ول  ال�شكوك  ويثير 

اإثبات  اأرادت  ما  اإذا  العربية،  الدول  على  ويتعّين 

اأحكام  تنفيذ  �شدقّيتها وتحقيق تقدم حقيقي في 

من  اأبدته  ما  وت�شحب  النظر  تعيد  اأن  التفاقية 

تحّفظاٍت عليها.

جرائم ال�شرف 

بين  �شمعًة  الأ���ش��واأ  ال�شكل  هي  ال�شرف«  »جرائم 

عدة  في  المراأة  �شد  تمار�س  التي  العنف  اأ�شكال 

المراأة  الجرائم  ت�شتهدف هذه  مجتمعات عربية. 

المغرب  األغى   ،2008 الأول/دي�شمبر  كانون   11 في 

اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  »اتفاقية  على  تحفظاته 

التمييز �شد المراأة« )�شيداو(. وكان المغرب قد ان�شم 

اإلى التفاقية في 21 حزيران/يونيو 1993، مع التحفظ 

على ثالث مواد باعتبارها ل تن�شجم وتعاليم ال�شريعة 

 16 بالمادة  يتعلق  التحفظات  اأحد  وكان  ة. 
ّ
الإ�شالمي

في  اأو  الزواج  عقد  في  الزوجين  بين  الم�شاواة  حول 

اإبطاله، لأّن ال�شريعة ل تمنح المراأة حق الطالق اإل بقرار 

غير  التحفظات  هذه  واعتبرت  ال�شرعية.  المحكمة  من 

 البرلمان »مدونة الأ�شرة« المعدلة 
ّ
�شرورية بعد اأن اأقر

عام 2004، والتي زادت من حقوق المراأة ب�شفة عامة. 

وقد تناول الكتاب الثاني – الق�شم الرابع من المدونة، 

تحديًدا، الحقوق والواجبات في م�شاألة الطالق.

الم�شدر: �شبكة المعارف الدولية للن�شاء العامالت في ميدان 

ال�شيا�شة 2008 )بالإنجليزية(؛ وقف العنف �شد المراأة 2008 

)بالإنجليزية(.

تاريخ البلدان

امل�صادقة اأ

التحفظات على 

املواد والبنود ب

الت�صديق على 

الربوتوكول االختياري 

 9 و15 و16 1 متوز/يوليو 1992الأردن

الأر�س 

الفل�شطينية 

املحتلة

   

 2 و9 و15 و16 و29 6 ت�رسين اأول/اأكتوبر 2004الإمارات

 2 و9 و15 و16 و29 18 حزيران/يونيو 2002البحرين

ج
 9 و15 و16 و29 20 اأيلول/�شبتمرب 1985تون�س 

 2 و9 و15 و16 و29 22 اأيار/مايو 1996اجلزائر

 ل حتفظات 31 ت�رسين اأول/اأكتوبر 1994جزر القمر

 ل حتفظات  2 كانون اأول/دي�شمرب 1998جيبوتي

ج
  9 و29  7 اأيلول/�شبتمرب 2000ال�شعودية 

   ال�شودان

 2 و9 و15 و16 و29 28 اآذار/مار�س 2003�شورية

   ال�شومال

 2 و9 و16 و29  13 اآب/اأغ�شط�س 1986 العراق

ج
 9 و15 و16 و29 7 �شباط/فرباير 2006 عمان 

   قطر

 9 و16 و29  2 اأيلول/�شبتمرب 1994الكويت

 9 و16 و29  21 ني�شان/اأبريل 1997لبنان

ج
18 حزيران 22004 و16  16 اأيار/مايو 1989ليبيا 

 2 و9 و16 و29  18 اأيلول/�شبتمرب 1981م�رس

 ل حتفظات  21 حزيران/يونيو 1993املغرب

ج
 حتفظات عامة10 اأيار/مايو 2001موريتانيا 

د
 3029 اأيار/مايو 1984اليمن 

ملحة عامة عن م�صادقات البلدان العربية على »اتفاقية الق�صاء 

على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة« )�صيداو(، 2009 

اجلدول 3-4

وّقعت غالبية الدول 

العربية على اتفاقية 

الق�شاء على جميع اأ�شكال 

التمييز �شد املراأة  

املغرب ي�صحب حتفظاته على االإطار 4-4

اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال 

التمييز �صد املراأة )�صيداو(



85 انعدام الأمن ال�سخ�سي  للفئات ال�سعيفة

منافًيا  �شلوًكا  عائلتها  تعّده  فعل  على  لها  عقاًبا 

خارج  الجن�شية  العالقة  بين  ُيراوح  قد  لالأخالق، 

نطاق الزواج وبين مجرد الختالط برجال خارج 

القتل،  ح��دَّ  الأم���ر  ي�شل  وق��د  العائلي.  الو�شط 

تلك  نتائج  من  واح���ًدا  الَحْمل  ك��ان  اإن  وبخا�شة 

الفعلة المحّرمة. وفي بع�س البلدان يقف القانون 

طريق  عن  الجرائم  تلك  يرتكبون  من  جانب  اإلى 

تخفيف العقوبات عليهم.

ونلفت النظر اإلى حالة الأردن والجدل القائم 

العقوبات  ق��ان��ون  م��ن  و 340   98 المادتين  ح��ول 

مرتكب  اأن  على  تن�ّس  منه   98 فالماّدة  الأردن��ي. 

اأق��دم  اإذا  المخّفف  العذر  من  ي�شتفيد  الجريمة 

غير  عمٍل  من  ناتج  �شديد  غ�شٍب  »ب�شورة  عليها 

محقٍّ وعلى جانب من الخطورة اأتاه المجنّي عليه«. 

بل كانت الماّدة 340، وتحديًدا البند الأّول منها، 

اأو  قتل  اإذا  العقوبة  من  ا  تامًّ اإعفاًء  الرجل  تمنح 

اأو ال�شريك  اأو اإحدى قريباته  اأو �شّوه زوجته  جرح 

في عمل الزنى، قبل تعديلها في العام 2001 بعد 

زال  ما  القانون  اأن  غير  طويلة،  ت�شريعّيٍة  معركٍة 

 ،98 المادة  اإلى  بال�شتناد  المخّففة  العقوبة  ُيوِقع 

التي يلجاأ اإليها الق�شاة عادًة.

ويتبّين من درا�شتين عن قتل الن�شاء في لبنان، 

باإ�شراف   
و72008  

62007 العام  في  �شادرتين 

المراأة«  �شد  العنف  لمناه�شة  اللبنانية  »الهيئة 

وجمعّية »كفى« اأّن المادة 562 من قانون العقوبات 

الجرائم  على  العقوبة  تخفيف  تجيز  اللبنانّي 

وكان  ال�شرف«.  على  »الحفاظ  بق�شد  المرتكبة 

العقوبات  خف�س  القانونّي  الن�س  هذا  نتائج  من 

على اأنواٍع �شّتى من القتل المق�شود التي ت�شتهدف 

الجرائم  ه��ذه  ارت��ك��اب  تي�شير  ث��ّم  وم��ن  الن�شاء، 

�شّدهّن. وتبّين اإحدى الدرا�شات اأن 26 في المائة 

من  �شحاياها  د  متعمَّ قتل  جريمة   66 اأ�شل  من 

الن�شاء كانت دوافعها تتعلق بال�شرف، غير اأن 55 

في المائة من الأحكام التي �شدرت بحق مرتكبيها 

كانت تّت�شم بالرفق والت�شاهل، وتراوح بين تبرئتهم 

اأو   14 عن  تزيد  ل  لمدة  بال�شجن  عليهم  والحكم 

الدرجة  من  القتل  عقوبة  المقابل  وفي  �شنة.   15

الإع��دام.  اأو  الموؤبد  ال�شجن  لبنان هي  الأول��ى في 

1999 ا�شتناًدا  واأظهرت درا�شة �شدرت في العام 

العامين  بين  اللبنانية  ال�شلطات  �شجاّلت  اإل��ى 

1995 و 1998 اأن جرائم ال�شرف في لبنان كانت 
8
في حدود 12 جريمة �شنويًّا.

ا�صتطالع الراأي حول اأمن االإن�صان: كيف يجري التعامل مع االأنثى »ال�صالة«؟ 

َهْت اأ�شئلة اإلى الم�شتجيبين في الأر�س الفل�شطينية  في ال�شتطالع الذي اأجري لأغرا�س هذا التقرير عن اأمن الإن�شان، ُوجِّ

َعدَّ خرًقا 
ُ
ف اأحد اأفراد الأ�شرة اإذا قامت اإحدى الإناث في العائلة بما يمكن اأن ي

ّ
المحتلة ولبنان والمغرب حول كيفية ت�شر

ه هذا ال�شوؤال اإلى اأفراد العينة الكويتية. فكان اأغلب الم�شتجيبين في الأر�س الفل�شطينية  للعادات والتقاليد. ولم يوجَّ

ا في المغرب، فقد توزعت 
ّ
المحتلة ميالين اإلى ا�شتق�شاء الأمر وتقديم الن�شح. وي�شّح ذلك، اإلى حدٍّ اأقّل، على لبنان. اأم

ون بين 
ّ
ر الم�شتجيبون الفل�شطيني

ِّ
، والعنف الج�شدّي(. وقد ُخي

ّ
الآراء بالت�شاوي بين ثالث اإجابات )الن�شح، والعقاب المالي

ة للمراأة اأو احتجازها في المنزل، 
ّ
عدة اإجابات، فاأفاد 60 في المائة منهم باأنهم يوافقون على اإيقاف المخ�ّش�شات المالي

ة على �شربها. ومن ناحية اأخرى، 
ّ
و 40 في المائة على �شربها، في حين وافق اأكثر من 40 في المائة من العينة المغربي

ا.
ً
ا عن المو�شوع اأو خيار قتل المراأة متدّني

ًّ
ذوا خيار التغا�شي كلي

ّ
كان عدد الذين حب

المغربالأر�س الفل�شطينية المحتلةلبنان
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يف بع�س البلدان، يقف 

القانون اإىل جانب من 

يرتكبون جرائم ال�رسف 

عن طريق تخفيف 

العقوبات عليهم
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من م�شادر  بها  موثوق  اإح�شاءات  تتوافر  ول 

في  ال�����ش��رف  ج��رائ��م  انت�شار  درج���ة  ع��ن  عربية 

البلدان العربية، غير اأن من الممكن تكوين انطباع 

عن هذه الظاهرة بناًء على التقديرات المحدودة 

الحالت  اإلى  ا�شتناًدا  دولّية  تقّدمها م�شادر  التي 

التي يجري التبليغ عنها فعال. 

الغت�شاب والمجتمع

قّلما ُتبلَّغ ال�شرطة عن حالت الغت�شاب اأو تن�شرها 

ال�شحف في البلدان العربية، وي�شود النطباع باأن 

العتداءات الجن�شية على الن�شاء قليلة ومتباعدة. 

اللواتي  الن�شاء  تخ�شع  عموًما  العالم  بلدان  وفي 

لالغت�شاب،  تعّر�شهّن  بعد  المحاكم  الى  يلجاأن 

المالإ،  اأمام  اأمرهّن  ولنك�شاف  موؤلم،  ل�شتجواب 

اأن  غير  الجتماعي.  المحيط  في  بالعار  والو�شم 

المحاكم  اإل��ى  ت�شل  ما  ن��ادًرا  الغت�شاب  ق�شايا 

بهذا  المت�شلة  القوانين  لأن  العربية  البلدان  في 

�شد  متحيزة  واإّم���ا  غام�شة  اإّم��ا  تكون  المو�شوع 

على  يتعاونان  والمجتمع  الأ���ش��رة  ولأن  الن�شاء، 

والمحافظة على  والت�شّتر على الغت�شاب  الإنكار 

عذرّية الفتاة والتخفيف من اأهّمّية الجريمة حفاًظا 

وقوع  ي�شتمّر  ذلك،  نتيجة  وال�شرف.  ال�شمعة  على 

اأحِد اأعنف المخاطر واأقبحها واأعمقها تاأثيًرا في 

اأمن المراأة ال�شخ�شي فيما يحّول المجتمع ب�شره 

اإلى التجاه الآخر. واإذا ما تك�شفت الحالة للعيان 

فهي لأّن بع�س الن�شاء اللواتي يّت�شفن بال�شجاعة 

لجاأن اإلى الق�شاء للمطالبة بحقوقهّن في مواجهة 

اأنواع التحّيز الرا�شخة التي تكتنف هذه الجريمة. 

بم�شاألة  المعنّي  الخا�ّس  المقّرر  اأ���ش��ار  وق��د 

في  الخطير  الق�شور  اإل���ى  ال��م��راأة  �شد  العنف 

�شّد  ال��م��وّج��ه  العنف  ح��ول  ال��م��وج��ودة  البيانات 

م���ن مطالبة  ال���رغ���م  ع��ل��ى  وال��ف��ت��ي��ات  ال��ن�����ش��اء 

البيانات  وج��م��ع  ال��ب��ح��وث  بت�شجيع  ال��ح��ك��وم��ات 

الن�شاء،  �شد  العنف  ح��ول  الإح�شاءات  وتنظيم 

وراءه  الكامنة  الأ�شباب  حول  الدرا�شات  وت�شجيع 

9
والنتائج المترّتبة عليه.

جرائم ال�رشف البلد

غ عنها املبلَّ

الفرتة قيد الدرا�صةامل�صدر

�شعبة النهو�س باملراأة لدى الأمم 52م�رس

املتحدة / مكتب الأمم املتحدة 

املعني باملخدرات واجلرمية

عام 1995

العراق )اإربيل 

وال�شليمانية(

بعثة الأمم املتحدة مل�شاعدة 34

العراق )يونامي(

ني�شان/اأبريل-

حزيران/يونيو 2007

جلنة الأمم املتحدة القت�شادية 25-30الأردن

والجتماعية لغربي اآ�شيا )اإ�شكوا(

عام 2005

الأر�س الفل�شطينية 

املحتلة

عام 1995اإنقاذ الطفولة12

عام 1998اإنقاذ الطفولة12لبنان

الم�شدر: يونامي 2007؛ الإ�شكوا 2007 )بالإنجليزية(؛ منظمة اإنقاذ الطفولة 2007 )بالإنجليزية(؛ �شعبة النهو�س بالمراأة لدى 

الأمم المّتحدة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 2005 )بالإنجليزية(. )انظر المراجع الإح�شائية(.

العنف  من  اأ�شكال  بوقوع   
ّ
العلني الإقــرار  في  تزايًدا  الأخيرة  ال�شنوات  �شهدت 

�شد الن�شاء من نوع الغت�شاب الجماعي، وفي ما يلي بع�س الحالت المبلَّغ عنها 

ر الخا�س 
ّ
ين )هما الجزائر وال�شعودية(، وتم اإي�شالها اإلى المقر

ّ
في بلدين عربي

 بم�شاألة العنف �شد المراأة واأ�شبابه وعواقبه.
ّ
المعني

اإلى   13 ليلة  الجزائر(  )جنوب  م�شعود«  »حا�شي  في  الحادثة  وقعت  الجزائر: 

مجموعة  على  عنيًفا  ا 
ً
الرجال هجوم من  مئات  �شّن  2001، فقد  14 تموز/يوليو 

ا، 
ً
تقريب الن�شاء  جميع  اإيــذاء  على  الرجال  واأقــدم  بمفردهّن  يع�شن  امــراأة   39 من 

ا 
ًّ
ا، ونهبوا ما كان في حجرات الم�شكن. واغت�شبت عدة ن�شاء، فردي

ًّ
ا وجن�شي

ًّ
ج�شدي

َثل بعد الحادثة 30 من مرتكبي الجريمة اأمام المحكمة في »ورقلة«، 
َ
ا. م

ًّ
اأو جماعي

اأ�شهر وثالث  20 منهم بال�شجن مدًدا تراوح بين �شتة   �شد 
ٌ
اأحكام حيث �شدرت 

حكم على اأي منهم بتهمة الغت�شاب. غير اأن المحكمة العليا 
ُ
�شنوات ولكن لم ي

اأدانت   ،2005 العام  وفي  المّتهمين.  محاكمة  باإعادة  واأمــرت  الحكم  هذا  ردت 

اأغلبية المتهمين بارتكاب الجريمة وحكمت عليهم بال�شجن مدًدا  كرة 
ْ

ِب�ش محكمة 

طويلة، وبدفع التعوي�شات لل�شحايا.

في  القطيف  بلدة  من  فتاة  التقت   ،2007 اآذار/مــار�ــس   22 في  ال�صعودية: 

اإِن م�شى وقت ق�شير حتى داهمتهما  التا�شعة ع�شرة من العمر �شديًقا لها وما 

على  واعتدوا  بال�شكاكين  التهديد  تحت  اختطفوهما  رجــال  �شبعة  من  ع�شابة 

ال�شاب ثم اأطلقوا �شراحه. اأما الفتاة، فقد تناوب الرجال ال�شبعة على اغت�شابها 

اأربعة  على  اآنــذاك  القطيف  العامة في  المحكمة  اأ�شدرت  وقد  الآخــر.  بعد  واحــًدا 

ا بال�شجن مدًدا تراوح بين �شنة وخم�س �شنوات، مع الَجْلد بما ي�شل 
ً
اأحكام منهم 

العام  من  الثاني  نوفمبر/ت�شرين   15 يوم  الأحكام  وزيــدت  1,000 َجْلدة  اإلــى 

المحكمة  اإلى  ا�شت�شلموا  الع�شابة  اأفــراد  من  ثالثة  اأن  التقارير  وذكرت   .2007

يات المحاكمة، اأدينت 
َ
قبل انتهاء المحاكمة. وفي مفارقة خارقة للعادة في ماَجر

الآخر  الجن�س  بالخلوة مع �شخ�س من   2006 العام  ال�شحية ورفيقها في  الفتاة 

عاهل  اأن  المتحدة  الأمم  لبرنامج  الخا�س  المقرر  ويوؤكد  العائلة.  اأفــراد  غير  من 

المملكة العربية ال�شعودي اأ�شدر في ما بعد عفًوا عن الفتاة في كانون الأول/

دي�شمبر 2007.

الم�شدر: الأمم المتحدة، تقرير المقررة الخا�شة المعنية بم�شاألة العنف �شد المراأة واأ�شبابه 

وعواقبه 2008ي. 

غ عنها، 5 بلدان عربية جرائم ال�رشف املبلَّ
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ق�شايا الغت�شاب نادًرا 

ما ت�شل اإىل املحاكم 

يف البلدان العربية
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و2008،  و2007   2006 الأع��وام  تقارير  وفي 

الغت�شاب  من  عّدًة  حالٍت  الخا�ّس  المقّرر  وثَّق 

في بلداٍن عربّية مختلفة هي: البحرين وال�شعودية 

اأن  المقّرر كذلك  واأكد  وليبيا.  والعراق  وال�شودان 

اإغفال بلٍد اأو منطقة معينة ل ينبغي اأن يف�ّشر على 

اأنه غياب لم�شكلة العنف �شد الن�شاء. 

االّتار بالب�رش 

�شّريًّا عابًرا  ن�شاًطا �شخًما  بالب�شر  ي�شّكل الّتجار 

للدول، تقّدر قيمته الإجمالّية بمليارات الدولرات. 

يقعون  الذين  والأطفال  والن�شاء  الرجال  وي�شمل 

لممار�شة  ال�شتدراج  اأو  والق�شر  الخطف،  �شحّية 

المتاجرين  لم�شلحة  الأعمال  من  ُمهينٍة  اأ�شكال 

العمل  ال��رج��ال،  اإل��ى  بالن�شبة  يعني،  وه��ذا  بهم. 

ُتحترم  ل  اإن�شانية  غير  ظ��روف  ظّل  في  الق�شرّي 

يعني  الن�شاء،  اإل��ى  وبالن�شبة  العمل.  حقوق  فيها 

عن  غالًبا  تختلف  ل  منزليًة،  خدمًة  ال��ع��ادة  في 

المالهي  في  والعمل  الجن�شّي  وال�شتغالل  ال��رق، 

ا�شتخدامهم  يعني  الأطفال  اإلى  وبالن�شبة  الليلية. 

�شّواقين  اأو  جّوالين  باعٍة  اأو  كمت�شّولين  الق�شرّي 

الجن�شّي  ال�شتغالل  اإل��ى  بهم  ي���وؤّدي  اأو  للجمال 

بع�س  مع  تبداأ  وهي  الإباحية.  الن�شاطات  فيه  بما 

�شفوف  ف��ي  بتجنيدهم  فاجعًة  ب��داي��ًة  الأط��ف��ال 

المقاتلين، اأحياًنا في الجيو�س النظامّية، واأحيانا 

في الميلي�شيات التي تقاتل تلك الجيو�س.

ل ت��ت��واف��ر م��ع��ل��وم��ات دق��ي��ق��ة ح���ول الّت��ج��ار 

اأن معظم هذه العمليات الإجرامية  بالب�شر. ذلك 

تتخّفى تحت �شتار ن�شاطات �شرعية، وتت�شابك في 

م�شارات عابرة للحدود ي�شعب ا�شتق�شاوؤها اأو تتّبع 

تحركاتها. وفي البلدان التي انهارت فيها ال�شلطة 

المركزّية تن�شط حلقات التهريب علًنا. وفي اأغلب 

الأحيان، يت�شّتر الّتجار بالب�شر في البلدان الأخرى 

وراء وكالت التوظيف وال�شتخدام. وتماَر�س خلف 

لَُّل  وُي�شَ ال�شتغالل  �شروب  اأقبح  الواجهة  ه��ذه 

وحلقة  و�شيط  مجّرد  باأنها  باإقناعهم  ال�شحايا 

رّب  اأو  العمل  و�شوق  »العميل«  بين  ما  تربط  و�شل 

الم�شدر: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 2006 )بالإنجليزية(.

هدف املتاجرة خ�صائ�س ال�صحايا بلد املق�صد بلد العبور بلد املن�صاإ البلدان 

 الن�شاء غري مذكور منخف�س جدًّامنخف�س الأردن 
ّّ
ال�شتغالل اجلن�شي

 والعمل الق�رسّيالن�شاء والأطفال )ال�شبيان والبنات( والرجالمرتفع غري مذكور غري مذكور الإمارات 
ّ
ال�شتغالل اجلن�شي

 الن�شاء والأطفال )ال�شبيان والبنات(متو�شط منخف�س جدًّاغري مذكور البحرين
ّ
العمل الق�رسّي وال�شتغالل اجلن�شي

 الن�شاء والأطفالغري مذكور غري مذكور منخف�س تون�س
ّ
ال�شتغالل اجلن�شي

 الن�شاء والأطفال منخف�س جدًّامنخف�س متو�شط اجلزائر
ّ
ال�شتغالل اجلن�شي

الن�شاء والبنات منخف�س جدًّاغري مذكورمنخف�سجيبوتي
ّ
ال�شتغالل اجلن�شي

 الن�شاء والأطفال )ال�شبيان والبنات(مرتفع منخف�س جدًّاغري مذكور ال�شعودية 
ّ
العمل الق�رسّي وال�شتغالل اجلن�شي

 والعمل الق�رسّيالن�شاء والرجال والأطفال )وبخا�شة الأولد(منخف�س جدًّاغري مذكور منخف�س ال�شودان 
ّ
ال�شتغالل اجلن�شي

 الن�شاء متو�شط غري مذكور منخف�س جدًّا�شورية
ّ
ال�شتغالل اجلن�شي

 الن�شاء والأطفال )ال�شبيان والبنات(، والرجالغري مذكور غري مذكور منخف�س ال�شومال 
ّ
العمل الق�رسّي وال�شتغالل اجلن�شي

 الن�شاء والأطفال )ال�شبيان والبنات(منخف�س غري مذكور منخف�س العراق 
ّ
العمل الق�رسّي وال�شتغالل اجلن�شي

الأطفال )ال�شبيان والبنات(منخف�س غري مذكور غري مذكور عمان 
ّ
العمل الق�رسّي وال�شتغالل اجلن�شي

 الن�شاء والأطفال )ال�شبيان والبنات(متو�شط غري مذكور غري مذكور قطر 
ّ
العمل الق�رسّي وال�شتغالل اجلن�شي

 الن�شاء والأطفال )ال�شبيان والبنات(متو�شط غري مذكور غري مذكور الكويت 
ّ
العمل الق�رسّي وال�شتغالل اجلن�شي

 الن�شاء والأطفال )ال�شبيان والبنات(متو�شط منخف�س جدًّامنخف�س لبنان 
ّ
العمل الق�رسّي وال�شتغالل اجلن�شي

غري مذكور الن�شاء منخف�س غري مذكور غري مذكور ليبيا 

 الن�شاء منخف�س متو�شط منخف�س جدًّام�رس 
ّ
ال�شتغالل اجلن�شي

الن�شاء والبنات منخف�س جدًّامنخف�س مرتفع املغرب 
ّ
العمل الق�رسّي وال�شتغالل اجلن�شي

االيمن  الن�شاء والأطفالمنخف�س غري مذكور منخف�س جدًّ
ّ
العمل الق�رسّي وال�شتغالل اجلن�شي

ل تتوافر معلومات 

دقيقة حول الجّتار بالب�رس 

يف البلدان العربية

 لدى مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 
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حاالت االإبالغ عن االّتار بالب�رش وفقا لل�صجالت املدونة

اجلدول 5-4



تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  882009

تغرق  الوكالت  هذه  اأن  والواقع  المحتمل.  العمل 

يتك�ّشف  ل  ال��ت��ي  المع�شولة  ب��ال��وع��ود  �شحاياها 

زيفها اإل بعد اأن ينهوا رحلتهم عبر قنوات مريبة 

فتتبّدد  الأح��ي��ان،  اأكثر  في  بالمخاطر  ومحفوفة 

�شورة الفردو�س الموعود الذي يبغون الو�شول اإليه 

في اأوروبا اأو الخليج، على �شبيل المثال، اأو عندما 

والوظائف  الأع��م��ال  اأن  ال�شحايا  ه��وؤلء  يكت�شف 

وع��دوا  ال��ذي  بالعمل  لها  �شلة  ل  تنتظرهم  التي 

ول  قانونيُته  ول  نوُعه  حيث  من  ل  الأ�شل،  في  به 

11
�شروُطه.

بالب�شر  الّت��ج��ار  يت�شم  العربية  البلدان  ف��ي 

هذه  اأن  اأوله����ا  وا���ش��ح��ة،  م��ح��ّددة  بخ�شائ�س 

اأدواًرا مختلفًة، وفي بع�س الحالت  توؤّدي  البلدان 

هذه  وجهة  هي  الدولة  تكون  فقد  متعددة.  اأدواًرا 

الخليج،  بلدان  كل  في  الحال  هي  كما  الظاهرة 

ا  ممرًّ تكون  وقد  ولبنان.  الأردن  في  ما  حد  واإل��ى 

ولبنان  والجزائر  الأردن  اإلى  بالن�شبة  للعبور، كما 

نف�شها م�شدر  تكون هي  قد  اأو  والمغرب،  وم�شر 

الأ�شخا�س الذين يتم الّتجار بهم، كما هي الحال 

وال�شودان  والجزائر  وتون�س  الأردن  اإلى  بالن�شبة 

وال�شومال والمغرب.

الوحيد  الم�شدر  العربية  البلدان  تمّثل  ول 

فقد  المنطقة،  ف��ي  بالب�شر  الّت���ج���ار  ل�شحايا 

تحّولت هذه البلدان الى اأحد اأهم مقا�شد الّتجار 

الأر���س:  بقاع  مختلف  من  الوافدين  بالأ�شخا�س 

ال�شغرى  واآ�شيا  اأوروب��ا  و�شرق  اآ�شيا  �شرق  جنوب 

الأخير لهذا الّتجار هو، في  والماآل  اآ�شيا.  وو�شط 

المقام الأّول، بلدان الخليج ودول اأخرى مثل الأردن 

ال�شحراء  جنوب  بلدان  تمّثل  كما  وم�شر.  ولبنان 

الأفريقية م�شدًرا اآخر وتتدّفق اأعداٌد ل ح�شر لها 

�شمال  دول  اإلى  المناطق  هذه  من  الأ�شخا�س  من 

اأفريقيا، مثل تون�س وليبيا والمغرب، بق�شد العبور 

الحّظ بع�شهم في هذه  اأوروب��ا. قد ل يحالف  اإلى 

لهم  ُتتاح  اأن  اإل��ى  ال�شبل  بهم  فتنقطع  المحاولة، 

ي�شطرون  الأثناء،  تلك  وفي  المن�شودة.  الفر�شة 

اأعمال يدوية و�شيعة  باأداء  العي�س  اإلى ك�شب لقمة 

وباعًة  مت�شولين  يتحّولون  اأو  الحظ،  حالفهم  اإذا 

جّوالين اأو ي�شطّرون اإلى احتراف البغاء. واإ�شافًة 

الحلقات  فاإن  للحدود  العابرة  الن�شاطات  تلك  اإلى 

في دائرة المتاجرة بالب�شر قد تنح�شر، من المنبع 

اإلى الم�شّب، في بلٍد واحٍد كما هي الحال في كّل 

وموريتانيا،  وال�شومال  وال�����ش��ودان  جيبوتي  م��ن 

وبن�شبة اأقّل في تون�س وم�شر. 

والنهاية الأقّل �شوًءا التي تنتظر �شحايا الّتجار 

هي اأن يعملوا خدًما في المنازل. غير اأن كثيرين 

ممن وقعوا فري�شًة لهذه العملّية ينتهي بهم المطاف 

اإلى م�شيٍر اأ�شواأ، وذلك حين يرغمون على معاناة 

وي�شطرون  العبودية،  اإلى  تكون  ما  اأقرب  اأو�شاٍع 

في  المتحاربة  الميلي�شيات  لدى  َخدًما  العمل  اإلى 

لدى  للمتعة  م�شدًرا  حتى  اأو  وال�شومال  ال�شودان 

اأفرادها. وفي حالت اأخرى، اإذا لم ينتِه بهم الأمر 

الخليج  في  المنازل  في  بالعبودية  اأ�شبه  و�شع  في 

اأو موريتانيا اأو مالي، على �شبيل المثال، فاإنهم قد 

المجاورة  البلدان  في  الميلي�شيات  اإلى  رون  دَّ ُي�شَ

الذي  اأوغ��ن��دا،  في  للمقاومة«  ال��رب  »جي�س  مثل 

ي�شتخدم الأطفال والأ�شرى من جنوب ال�شودان.

لترويع  مختلفة  اأ�شاليب  المتاجرون  ي�شتخدم 

ال�شحايا وال�شيطرة عليهم. فقد يجري، بب�شاطة، 

احتجاز الم�شتَحّقات المالية لبع�شهم. غير اأن ثمة 

عدًدا من الو�شائل الأخرى ومنها:

اأخرى  مالّية  بقيود  اأو  بالمديونّية،  •ال�شترقاق  	
ل�شتبقاء ال�شحايا في حالة الّتكال، بما فيها 

احتجاز اأجورهم باعتبارها »اأمانات«.

•فر�س الحجر عليهم ومنعهم من التوا�شل مع  	
خارج  هم  بمن  اّت�شالتهم  ومراقبة  النا�س، 

البيت اأو الموقع والحّد منها.

وجماعاتهم  واأقاربهم  عائالتهم  عن  •ف�شلهم  	
الدينية.

•م�شادرة جوازات �شفرهم وتاأ�شيرات دخولهم  	
ووثائقهم الثبوتية.

با�شتخدامه،  التهديد  اأو  العنف،  اإلى  •اللجوء  	
�شد ال�شحايا وعائالتهم.

ظروفهم  ف�شح  طريق  عن  باإذللهم  •التهديد  	
لعائالتهم.

اأو  ال�شجن  �شيواجهون  باأنهم  ال�شحايا  •اإبالغ  	
الترحيل ب�شبب مخالفتهم قوانين الهجرة، اإذا 

اأقدموا على الت�شال بال�شلطات.

الن�صاء واالأطفال يف �صاحات النزاع

الغت�شاب ك�شالح في النزاعات 

في  ال��م��راأة  تعانيها  التي  العنف  منظومة  تّت�شع 

اأوقات ال�شالم لت�شمل معاناتها في �شاحات الحرب 

المخاطر  من  وم�شتوياٍت  باأ�شكال  ولكن  والنزاع، 

ال�شحة  منظمة  وت�شّنف  واإي��الًم��ا.  ح��دًة  اأك��ث��ر 

اأعمال  ت�شمل  فئاٍت  في  المخاطر  ه��ذه  العالمية 

القوى  ترتكبها  التي  الع�شوائية  الجن�شّي  العتداء 

الجماعّي،  والغت�شاب  و »ال�شديقة«،  المعادية 
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كا�شتراتيجية مدّبرة للتطهير العرقي والهيمنة.

جميع  في  الن�شاء  الم�شلحة  النزاعات  دفعت  وقد 

الع�شكري،  الجن�شّي  ال�شتعباد  اإل��ى  العالم  بقاع 

البلدان العربية 

اأحد اأهم مقا�شد 

الجّتار بالب�رس

ي�شتخدم املتاجرون بالب�رس 

اأ�شاليب خمتلفة لرتويع 

ال�شحايا وال�شيطرة عليهم



89 انعدام الأمن ال�سخ�سي  للفئات ال�سعيفة

والبغاء الق�شرّي، و »الزواج« الق�شرّي والحمل الناتج 

�شاحاٍت  النزاعات  هذه  وتحّولت  الغت�شاب.  من 

ال��ج��م��اع��ّي.  والغ��ت�����ش��اب  ال��م��ت��ك��ّرر  لالغت�شاب 

اإل��ى  اأح��ي��اًن��ا  الن�شاء  ت�شطّر  ال��ح��رب  خ�شّم  وف��ي 

مقابل  اأو  الحياة،  قيد  على  للبقاء  اأج�شادهّن  بيع 

وتتعر�س  »الحماية«.  اأو  ال��م��اأوى  اأو  العي�س  لقمة 

والن�شاء  الفتيات  خا�شة،  ب�شورة  الهجمات،  لهذه 

الُم�شّنات ورّبات الأ�شر الوحيدات والن�شاء الباحثات 

عن حطب الوقود والماء. وتعاني �شحايا الغت�شاب 

اإلى  وبالن�شبة  م�شتدامًة.  ونف�شّيًة  ج�شدية  اآلًم��ا 

المناعة  نق�س  ع��دوى  انتقال  يكون  كثيرات  ن�شاٍء 

الحكم  بمثابة  مغت�شبيهّن  من  المكت�شبة/الإيدز 

اأقبح  الإثنية  النزاعات  وت�شكل  عليهّن.  بالإعدام 

ومن  الجماعية.  النتهاكات  ه��ذه  لمثل  الم�شاهد 

اأ�شنع الأمثلة في هذا المجال ما �شهدناه اأخيًرا في 

وروان��دا  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  اأوغندا 

ويوغو�شالفيا، وفي البلدان العربية، في دارفور.

في زمن الحرب تقع الهجمات على الن�شاء في 

بيئٍة تّت�شم بغياب القانون وبالهجرة الداخلية والنزاع 

ذك��وًرا  الجن�شين  اأدوار  فيها  تتحّدد  التي  الم�شلح 

يعّو�س  الميدان  وفي  وح��اّد.  متمايز  ب�شكل  واإناًثا، 

الرجال عما ي�شعرون به من انعدام الأمن وفقدان 

الن�شاء. وفي  بالإمعان في عدوانهم على  ال�شيطرة 

الغارات التي ي�شّنها الجنود، بت�شجيع من قياداتهم 

الع�شكرية، التي ت�شتنه�س فيهم روح »الإقدام«، قد 

اأدوات  من  اأداًة  باعتباره  الغت�شاب  اإلى  يلجاأون 

الحرب، لإخ�شاع ال�شحايا الم�شتهدفة واإذللها.

في �شهر حزيران/يونيو 2008، اأ�شدر مجل�س 

 141820 الرقم  ال��ق��رار  بالإجماع  ال��دول��ّي  الأم��ن 

ب��ال��ن��زاع��ات  المعنية  الأط�����راف  ي��ط��ال��ب  ح��ي��ث 

لجميع  والكامل  الفوري  »بالوقف  الم�شلحة جميًعا 

المدنيين«.  �شد  المرتكبة  الجن�شّي  العنف  اأعمال 

ي�شتهدف  الجن�شّي  العنف  اأن  اإل��ى  القرار  واأ�شار 

في  وُي�شتخدم  خا�شة،  ب�شورة  والفتيات  الن�شاء 

لإذلل  الحرب  و�شائل  من  »و�شيلًة  الحالت  بع�س 

 الأفراد المدنيين في مجتمع اأو مجموعة عرقية ما 

 و/اأو ال�شيطرة عليهم و/اأو بث الخوف في نفو�شهم 

و/اأو ت�شتيت �شملهم و/اأو تهجيرهم ق�شًرا«.

تزال  ما  ال�شودان،  دارفور في  اإقليم  الم�شلح في  النزاع  من  �شنوات  بعد خم�س 

المخيمات  في  والمهّجرين  النازحين  مراكز  في  المقيمات  والفتيات  الن�شاء 

. ويتوا�شل العنف 
ّ
والبلدات والمناطق الريفية عر�شًة لأق�شى اأنواع العنف الجن�شي

 عالية في اأرجاء الإقليم في �شياق العتداء على المدنيين وخالل 
ٍ
 بوتيرة

ّ
الجن�شي

اأما الم�شوؤولون عن ذلك فهم رجال من  فترات التهدئة الن�شبية على حد �شواء. 

ين وال�شابقين 
ّ
قوى الأمن الحكومية، والميلي�شيات، وجماعات المتمردين الحالي

مناطق  في  والفتيات  الن�شاء  ا( 
ًّ
ح�شري لي�س  )ولكن  ا 

ً
اأ�شا�ش ي�شتهدفون  الذين 

الفور، الزغاوة، الم�شاليت، برتي، التنجر، والجماعات الإثنية غير العربية الأخرى.

في   
ّ
الجن�شي العنف  معاناة  بعد  الحياة  قيد  على  بقين  اللواتي  الن�شاء  اإن 

دارفور ل ي�شتطعن المطالبة بالإن�شاف اأو التعوي�س خوًفا من العواقب اإذا قمن 

باإبالغ ال�شلطات بما حدث لهّن، ويفتقرن اإلى الموارد الالزمة لو�شع المعتدين في 

 في البلدات الرئي�شية والمخافر الحكومية 
ّ
قف�س التهام. فلل�شرطة ح�شور فعلي

فقط، لكنها تفتقر اإلى الو�شائل الأ�شا�شية والإرادة ال�شيا�شية لردع جرائم العنف 

ال�شكاوي  ت�شجيل  ال�شرطة  تغفل  ما  ا 
ً
وكثير الالزمة.  التحقيقات  واإجراء   

ّ
الجن�شي

اأو ا�شتق�شاء تلك الحالت باأ�شاليب �شحيحة. وفي حين يبدي بع�س اأفراد ال�شرطة 

ال�شتهتار  موقف  يقفون  منهم  كثيرين  فاإن  مهماتهم،  باأداء  ا 
ًّ
حقيقي ا 

ً
التزام

والعداء تجاه الن�شاء والفتيات وتتفاقم هذه الم�شاعب جراء رف�س التحقيق في 

الجرائم التي يرتكبها الجنود واأفراد الميلي�شيات ممن يتمتعون في اأغلب الأحيان 

بالح�شانة في ظل القوانين التي تحميهم من المالحقة القانونية المدنية.

 في دارفور، 
ّ
وقد اأعلنت الحكومة ال�شودانية التزامها مكافحة العنف الجن�شي

القومية  الخّطة  بتنفيذ   2005 العام  من  الثاني/نوفمبر  ت�شرين  في  وبداأت 

لمكافحة العنف �شد المراأة. وفي كانون الأول/دي�شمبر من تلك ال�شنة، �شّكلت 

تنفيذ  على  لالإ�شراف  والطفل  المراأة  �شد  العنف  لمكافحة  وحدًة  العدل  وزارة 

تلك الخطة الوطنية وتن�شيق العمل الرامي اإلى تحقيق اأهدافها. كما اأن�شاأ حّكام 

الهيئات  عن  ممثلين   
ّ
ت�شم  – منها  كّل  في  لجاًنا  دارفور  في  الثالث  الوليات 

وال�شلطات المحلية – للت�شدي لظاهرة العنف �شد الن�شاء.

بيد اأن هذه الإجراءات اأخفقت حتى الآن في الق�شاء على الأ�شباب الجذرية 

دارفور،  اأنحاء  كل  في   
ّ
الجن�شي للعنف  والمتمادي  الوا�شع  النت�شار  وراء  الكامنة 

ن يرتكبون هذه الجرائم. ولم تبذل الحكومة حتى الآن اأية 
ّ
اأو في نزع الح�شانة عم

، ول 
ّ
جهود جدية لردع )اأو منع( الجنود والميلي�شيات من ممار�شة العنف الجن�شي

والخلل في قطاعات  ال�شعف  اإلى معالجة مواطن  تبادر  لم  الجناة. كما  لمحا�شبة 

ح والغت�شاب. 
ِّ
�شن لل�شرب المبر

ّ
ال�شرطة والق�شاء. وما زالت الن�شاء والفتيات يتعر

وما زالت و�شمة العار الجتماعي والعراقيل التي تعتر�س �شبيل العدالة تثبط من 

يتمتع  بينما  والتعوي�س،  بالإن�شاف  المطالبة  اعتزمن  اإذا  والفتيات  الن�شاء  همة 

اأفراد القوات الم�شلحة بالح�شانة التي تقيهم المقا�شاة القانونية.

)اأمي�س(،  ال�شالم  لحفظ  الأفريقي  التحاد  بعثة  قامت   ،2004 العام  ومنذ 

غير   ،
ّ
الجن�شي للعنف  فري�شًة  وقعن  اللواتي  والفتيات  الن�شاء  لحماية  بمحاولت 

المختلفة  واللوج�شتية  الأمنية  التحديات  اإلى  بالإ�شافة  الموارد  اإلى  الفتقار  اأن 

من  الثاني/يناير  كانون  من  الأول  وفي  الجهود.  هذه  تقوي�س  اإلى  كّلها  اأّدت 

عة موؤّلفة من ممّثلين عن الأمم المتحدة والّتحاد 
ّ

العام 2008، توّلت بعثةٌ مو�ش

بحماية  وكلفت  الأفريقي،  التحاد  بعثة  على  الإ�شراف  )يوناميد(  الأفريقي 

الهيئات الخيرية الإن�شانية وال�شكان المدنيين، وبمتابعة اتفاقيات ال�شالم. 

الم�شدر: هيومن رايت�س ووت�س 2008ج )بالإنجليزية(.

 كثريات 
ٍ
بالن�شبة اإىل ن�شاء

يكون انتقال عدوى نق�س 

املناعة املكت�شبة/الإيدز 

من مغت�شبيهّن مبثابة 

احلكم بالإعدام عليهن
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اغت�شاب الأطفال خالل النزاع الم�شلح 

في اأو�شاع النزاع تتوا�شل على نطاق وا�شع حالت 

الغت�شاب والعنف الجن�شّي �شد الأطفال، ويكون 

وم�شتوطنات  الالجئين  مخّيمات  ف��ي  الأط��ف��ال 

ا  تعر�شً الأكثر  هم  حولها  اأو  ا  داخليًّ المهجرين 

لالأمم  ال��ع��ام  الأم��ي��ن  لتقرير  ووف��ًق��ا  للمخاطر. 

وال�شراع  الأط��ف��ال  ع��ن   2008 للعام  المتحدة 

عن  عنها  المبلغ  ال��ح��الت  ازدادت   
15

الم�شلح،

الأطفال  على  الجن�شية  والع��ت��داءات  الغت�شاب 

في ال�شومال، من 115 في العام 2006 اإلى 128 

 2007 اآذار/مار�س   16 الواقعة بين  الفترة  خالل 

حماية  مراكز  وتقول   .2008 اآذار/م��ار���س  و15 

لم  ال��ن��زاع  في  المتورطة  الأط���راف  اإن  الأط��ف��ال 

اإل قّلة من هذه الحالت المزعومة المبلغ  ترتكب 

الن�شاء  جعل  قد  القتتال  ا�شتمرار  اأن  غير  عنها، 

ا للعنف الجن�شّي وذلك ب�شبب  والأطفال اأكثر تعّر�شً

عمليات التهجير، والبوؤ�س، وانهيار حكم القانون، 

والميلي�شيات  الم�شلحة  الجماعات  ظهور  وع��ودة 

لم  تقارير عن �شحايا  وثّمة  لح�شابها.  تعمل  التي 

الفئة  وت�شّم  اأ�شهر.  ثالثة  يتجاوز  عمرها  يكن 

اللواتي  والفتيات  الن�شاَء  للمخاطر  ا  تعر�شً الأكثر 

�شة  يع�شن في مواقع مك�شوفة وغير محمّية مخ�شّ

في  ينت�شبن  م��ن  ة  وبخا�شّ ��ا،  داخ��ل��يًّ للمهّجرين 

مناطقهّن اإلى ع�شائر الأقّلّيات.

راف،  في  داخليًّا  المهجرين  م�شتوطنات  وفي 

راهو، وتورجالي في منطقة بو�شا�شو، ُبلِّغ عن اإحدى 

واحد  �شهٍر  في  اأطفال  اغت�شاب  حالة  وثالثين 

بو�شا�شو،  في  منغي�س  بولو  م�شتوطنة  وفي  فقط. 

ُبلِّغ عن 25 حالة اغت�شاب �شد الأطفال في �شهر 

ت�شرين الأول/اأكتوبر 2007، وفي الأ�شبوع الأول من 

ت�شرين الثاني/نوفمبر من ال�شنة نف�شها، اغُت�شبت 

في الم�شتوطنة ثالث فتيات، تبلغ اأعمارهّن 7 و 12 

و 18 �شنة. وفي غ�شون العام 2007، اغُت�شب 40 

اغت�شاٍب  لمحاولت  12 اآخرون  وتعر�س  طفاًل، 

في  ��ا  داخ��ل��يًّ للمهجرين  م�شتوطنات  خم�س  ف��ي 

نور.  و�شيخ  هرجي�شا  بينها  من  ال�شومال،  اأر���س 

الم�شتوطنات  معظم  في  داخلًيا  المهجرون  وذكر 

رين  المهجَّ من  هم  الع��ت��داءات  تلك  مرتكبي  اأن 

مثلهم، ومن اأ�شخا�س من المنطقة الم�شيفة، ومن 

اأغلب حوادث الغت�شاب  اأن  رجال ال�شرطة. ومع 

المبلَّغ عنها قد ارتكبها مدنّيون، فقد ذكرت عدة 

تقارير اأن مرتكبي بع�س العتداءات الجن�شية هم 

اأف��راد  مثل  ال��ن��زاع،  في  الم�شاركة  الأط���راف  من 

النتقالّية  الّتحادية  الحكومة  وجنود  الميلي�شيات 

تقيمها  التي  الطرق  وحواجز  الإثيوبي.  والجي�س 

هي  وال��ع�����ش��اب��ات  الميلي�شيات  عليها  وت�شيطر 

الجن�شّي  العنف  ح��وادث  فيها  تقع  التي  المواقع 

اأفراد  اأوقف   ،2007 اأيار/مايو  وفي  عنها.  المبلَّغ 

اإحدى الميلي�شيات حافلة ركاب �شغيرة في اإحدى 

ثماني  اغت�شاب  على  واأق��دم��وا  التفتي�س  نقاط 

من  ح��الٍت  عدة  وقعت  كما  فتياٍت.  وخم�س  ن�شاٍء 

اغت�شاب الفتيات اأثناء هروبهّن من مقدي�شو. وفي 

الن�شف الأول من العام 2007، كانت هناك اأربع 

حالت موؤّكدة من العتداء على الفتيات من جانب 

الّتحادّية  للحكومة  الر�شمّي  الزّي  يرتدون  رجال 

النتقالية.

غالًبا ما ترتكب حوادث الغت�شاب والعتداء 

من  بنوٍع  يتمتعون  جناٍة  قبل  من  ه��ذه  الجن�شّي 

العقاب. وكثيًرا ما يجري  الح�شانة، ويفلتون من 

العدالة  موؤ�ّش�شات  جانب  م��ن  ال�شحايا  اإه��م��ال 

التقليدية والجتماعية التي تفاو�س ع�شيرة الجناة 

من  ع��دٍد  في  )تتمثل  مالّيًة  ت�شويًة  عليها  وتقترح 

دولر(   800 اإلى  ي�شل  قد  نقديٍّ  مبلٍغ  اأو  الجمال 

تقدم لل�شحية من جانب الجاني اأو ع�شيرته، اأو اأن 

الأثناء،  هذه  وفي  ال�شحية.  نف�شه  الجاني  يتزوج 

و�شمة  الغت�شاب  �شرر  اإل��ى  المجتمع  ي�شيف 

»العار« التي ي�شبغها على ال�شحية.

المتحدة  ل��الأم��م  ال��ع��ام  الأم���ي���ن  ل��ت��ق��ري��ر  وف��ًق��ا 

في  الم�شلح  وال�شراع  الأطفال  عن   2007 للعام 

 ينت�شر الغت�شاب على نطاق وا�شع في 
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ال�شودان،

اأن  والوا�شح  الحرب.  اأدوات  من  باعتباره  دارفور 

الم�شكلة تمتّد اإلى ما هو اأو�شع من مجّرد الحالت 

فمرتكبو  حدوثها.  تاأّكد  التي  وال�شّتين  الثنتين 

العموم، رجال م�شّلحون،  تلك الحوادث هم، على 

يف اأو�شاع النزاع تتوا�شل 

على نطاق وا�شع حالت 

الغت�شاب والعنف 

اجلن�شي �شد الأطفال

وقعت مجزرة المحمودية يوم 12 اآذار/مار�س 2006، في منزل اإحدى العائالت في قرية �شغيرة 

جنوبي بغداد في العراق.

ين من كتيبة الم�شاة 502، تباًعا وواحًدا اإثر 
ّ
ففي ذلك اليوم، اأقدم خم�شة من الجنود الأميركي

ة يافعة في الرابعة ع�شرة من العمر ا�شمها عبير ثم قتلها، بعد اأن 
ّ
ة عراقي

ّ
الآخر، على اغت�شاب �شبي

ة 34 �شنة؛ ووالدها قا�شم، 45 �شنة؛ و�شقيقتها هديل 5 �شنوات. 
ّ
ها فخري

ّ
اأردوا بالر�شا�س اأم

اليوم لمحوا  الجنود في ذلك  باأن  العقوبة  الجنود في �شهادة ت�شتهدف تخفيف  اأحد  واأقر 

عها واحد اأو اأكثر منهم ممن عزموا على اغت�شابها. 
ّ
ال�شبية عبير عند اإحدى نقاط التفتي�س، فتتب

ال�شنوات  ذات  والطفلة  والأم  الأب  وحب�شوا  عبير،  بيت  اقتحموا   ،2006 اآذار/مار�س   12 وفي 

اإحدى الغرف وقتلوهم جميًعا. ثم �شرع الجنود باغت�شاب ال�شبية تباًعا. وبعد ذلك  الخم�س في 

اأقدموا على قتلها.

اأ�شدرت   ،2007 واآب/اأغ�شط�س   2006 الثاني/نوفمبر  ت�شرين  بين  الواقعة  الفترة  وفي 

�شنًة   90 بين  تراوح  لمدد  الجرائم  هذه  مرتكبي  على  بال�شجن  ا 
ً
اأحكام اأميركية  ع�شكرية  محاكم 

و 110 �شنين. 

ق�صة فتاة ا�صمها عبري االإطار 8-4
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يولد ال�رساع الأهلي 

والحتالل الأجنبي 

الظروف التي ت�شّهل 

ا�شتغالل الأطفال

يعّد الأطفال فري�شة 

�شهلة للممار�شات 

املدمرة لأمنهم

العدالة �شبه غائبة. ول يجري الإبالغ عن العديد 

بعد  بالعار  ال�شحايا  و�شم  خ�شية  ال��ح��الت  من 

التقرير كانت ثمة  اإعداد هذا  ذلك. وخالل فترة 

�شرطة  اأف���راد  م��ن  لثنين  م�شّجلة  ح��الت  ث��الث 

التحالف  ق��وات  من  وواح���ٍد  المركزية  الحتياط 

اأولد  اغت�شاب  بتهمة  للمحاكمة  ُقّدموا  ال�شوداني 

يافعين في الثالثة ع�شرة من العمر. 

اأطفال ي�شاقون اإلى الحرب

المدمرة  للممار�شات  �شهلة  فري�شة  الأطفال  ُيَعدُّ 

لأمنهم، ول تقت�شر هذه الممار�شات على تقوي�س 

بالغة  اأ�شرار  اإلحاق  اإلى  تتجاوزها  بل  حرياتهم، 

النف�شية والأذى الج�شماني  العقد  ُتراوح بين  بهم 

تجنيد  ه��و  الممار�شات  ه��ذه  واأق�����ش��ى  وال��م��وت. 

الأطفال للحرب، ويّتخذ على العموم، ثالثة اأ�شكال: 

اأولها تجنيدهم للقتال الفعلي، وهي ظاهرة تعرف 

بتجنيد الأطفال؛ والثاني ا�شتخدامهم في ن�شاطات 

»م�شاندة« مثل نقل العتاد والتج�ش�س والرقابة ونقل 

ال�شكل  اأم��ا  الجن�شّية؛  الخدمات  واأداء  الر�شائل 

الثالث فهو ا�شتخدامهم كدروع ب�شرية اأو لأغرا�س 

دعائية.

الأه��ل��ي  ال�����ش��راع  ي��وّل��د  النامية  ال��ب��ل��دان  ف��ي 

والحتالل الأجنبي الظروف التي ت�شهل ا�شتغالل 

الأطفال على هذا النحو، ومن هذه الظروف انهيار 

الأمن العام وال�شتقرار ال�شيا�شي وا�شطراب عمل 

والفقر  العائلي  والتفكك  التعليمية  الموؤ�ش�شات 

وتف�ّشي البطالة ونزوح ال�شكان وهربهم اإلى خارج 

التمييز  ي�شعب  الأو���ش��اع  ه��ذه  مثل  وف��ي  البالد. 

المعارك  لخو�س  »يتطّوعون«  الذين  الأطفال  بين 

لتحقيق دخٍل ما، واأولئك الذين ُيرغمون على اأداء 

والنف�شّي  العقلي  نمّوهم  تعوق  التي  الخدمة  هذه 

والج�شماني. 

مع ذلك يمكن التمييز بين نوعين من حالت 

في  الع�شكرية  الن�شاطات  في  الأط��ف��ال  انخراط 

البلدان العربية، اإذ ن�شهد النوع الأول في ال�شودان 

وال�شومال حيث تتحّدث التقارير ب�شورة مو�ّشعة 

عن تجنيد الأطفال. ونجد النوع الثاني في مناطق 

المحتلة  الفل�شطينية  الأر�س  في  الأخ��رى،  النزاع 

ولبنان والعراق حيث يوؤّدي الأطفال، متطوعين اأو 

معاناتهم  ت�شتمر  فيما  اإ�شناديًة  اأدواًرا  مرغمين، 
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جّراء النزاع الم�شّلح في تلك المناطق.

العربية  البلدان  من  قليلٍة  قّلٍة  غير  تعلن  لم 

تجنيد  بحظر  ال��ّدول��ّي  المجتمع  اأم���ام  التزامها 

�شادقت  وقد  الع�شكرية،  الن�شاطات  في  الأطفال 

البروتوكول  على  فقط  عربيًة  دول��ًة  ع�شرة  ثالث 

الن�شاء  ي�شتهدفون  وه��م  ر�شمّي.  زيٍّ  في  وغالًبا 

ا اأو المن�شغالت بتدبير  والفتيات المهّجرات داخليًّ

الحالت  من  كثير  وفي  اليومية.  معي�شتهّن  اأم��ور 

تحّدد ال�شحايا هوّية الجناة باعتبارهم اأفراًدا في 

الحتياط  �شرطة  اأو  ال�شودانّية،  الم�شّلحة  القوات 

المركزية، اأو الجنجويد. وتترّدد تقارير عن ارتكاب 

في  الغت�شاب  معروفين  غير  م�شّلحين  اأ�شخا�س 

اأخرى. وي�شير هذا الأمر ب�شورٍة متزايدة  حالٍت 

تحديًدا.  الفتيات  ي�شتهدف  الغت�شاب  اأن  اإل��ى 

ح��الت  خم�شة  وج���ود  اإل���ى  ال��ت��ق��اري��ر  ت�شير  كما 

وال�شتين  الثنتين  الحالت  بين  فتيان  اغت�شاب 

جنوب  وف��ي  ال�شنة.  تلك  في  حدوثها  ت��اأّك��د  التي 

ُبّلغ عن  الثالث«،  »المناطق  وفي  ال�شودان كذلك، 

بين  ما  الفترة  في  موؤكدة  اغت�شاب  ح��الِت  �شّت 

16 تموز/يوليو 2006 و 30 حزيران/يونيو 2007، 

من  جماعات  اأو  لأف��راد  الم�شوؤولية  فيها  وُحّملت 

القوات الم�شلحة. 

طفلتان  كانت   ،2007 ني�شان/اأبريل   15 في 

طريق  في  العمر  من  ع�شرة  والثانية  العا�شرة  في 

�شمال  في  ال��م��زارع  اإح��دى  في  العمل  من  العودة 

الجنود  من  اثنان  عليهما  انق�ّس  عندما  دارف��ور 

»الع�شكري«.  ال���زّي  ي��رت��دون  ال��ذي��ن  الم�شلحين 

��ا  اأر���شً ال��ك��ب��رى  الطفلة  الجنديين  اأح���د  وط���رح 

واغت�شبها، فيما كان الثاني ي�شبع ال�شغيرة لطًما 

النقطة جماعة  تلك  اقتربت من  و�شرًبا. وعندما 

كما  الجنديان،  ���ش��ارع  ��ا،  داخ��ل��يًّ المهّجرين  م��ن 

اتجاه  في  جنوًبا  الهرب  اإلى  التقارير،  اأحد  يقول 

مقربة  على  ال�شوداني  التحالف  لقوات  مع�شكٍر 

الأّول/اأك��ت��وب��ر  ت�شرين   15 وف��ي  دري�شة.  اأم  من 

ال�شوداني  التحرير  اثنان من جي�س  اأقدم   ،2006

)ميناوي( على اغت�شاب طفلة تبلغ الثانية ع�شرة 

وتعر�شت  دارف��ور،  �شمالي  تارادونا  في  العمر  من 

تاأكدت  وقد  الوح�شي.  والعتداء  لل�شرب  خاللها 

لجي�س  العتداء  م�شوؤولّية  لت  وُحمِّ المزاعم،  هذه 

اأفراد  اأربعة من  اأن  تاأّكد  ال�شودانّي. كما  التحرير 

قوات التحالف ال�شوداني قاموا في اأيلول/�شبتمبر 

من  ع�شرة  ال�شاد�شة  في  فتاٍة  باغت�شاب   2006

العمر في جبل مرة ال�شرقي. وجرى العتداء على 

والذي  ال�شتة  الأ�شهر  ابن  البنت  طفل  من  م�شهد 

لها  تعر�شت  �شابقة  اغت�شاب  حالة  وليد  ك��ان 

الأه��وال  هذه  الغت�شاب  ح��الت  وتعك�س  الفتاة. 

اليومية التي تتعر�س لها الفتيات، ويحدث اأغلبها 

اأداء  اأو  اأو جمع الحطب  عند قيامهن بجلب الماء 

المهمات البيتية الأخرى. 

نادًرا ما يجري التحقيق ومحاكمة الجناة في 

موؤ�ش�شات  حيث  دارف���ور  في  الغت�شاب  جرائم 
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�شادقت ثالث ع�رسة 

دولة عربية فقط على 

الربوتوكول الختياري 

لتفاقية حقوق الطفل 

ب�شاأن ا�شرتاك الأطفال 

يف ال�رساعات امل�شلحة

تدعو التفاقات 

الدولية اإىل ت�رسيح كل 

الأطفال املجّندين

ا�شتراك  ب�شاأن  الطفل  حقوق  لتفاقية  الختيارّي 

الدول  وه��ذه  الم�شلحة.  ال�شراعات  في  الأطفال 

و�شورية  وال�شودان  وتون�س  والبحرين  الأردن  هي: 

وم�شر  وليبيا  وال��ك��وي��ت  وق��ط��ر  وع��م��ان  وال��ع��راق 

والمغرب واليمن. ووّقعت ثالث دول اأخرى )جيبوتي 

الختياري  البروتوكول  على  ولبنان(  وال�شومال 

البروتوكول  ه��ذا  وي��وؤّك��د  عليه.  الم�شادقة  دون 

الم�شاركة  من  الأطفال  بحماية  الدول  تلك  التزام 

كل  ت�شريح  اإلى  دعا  كما  الم�شلحة،  النزاعات  في 
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الأطفال ممن هم دون الثامنة ع�شرة من العمر.

وحتى لو اقت�شر تجنيد الأطفال في عمليات قتالية 

فاإن على  العربية،  البلدان  النزاع في  على مناطق 

الحكومات العربية جميًعا اأن تعلن بو�شوٍح التزامها 

محاربة هذه الظاهرة. وي�شّح ذلك ب�شورٍة خا�شة 

البروتوكول  على  �شادقت  التي  الحكومات  على 

الُمطالب باّتخاذ كل الإجراءات الالزمة لو�شع هذا 

اللتزام مو�شع التنفيذ.

وفًقا لما ورد في التقرير العالمي حول تجنيد 

اأج���ل وقف  ال���ذي و�شعه الئ��ت��الف م��ن  الأط��ف��ال 

 17,000 هناك  كان  كجنود،  الأطف��ال  ا�شتخدام 

المتحالفة  والميلي�شيات  الحكومة  قوات  في  طفل 

المناطق  ف��ي  الم�شلحة  المعار�شة  وج��م��اع��ات 

في  ال�شودان  من  والجنوبية  وال�شرقية  ال�شمالية 

 2,500 بين  ما  وخدم   .2004 اآذار/م��ار���س  �شهر 

الم�شلحة  المعار�شة  جماعات  في  طفل  و5,000 

الجنوب.  في  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  والجي�س 

وعلى الرغم من مزاعم الجي�س ال�شعبي باأنه �شّرح 

العامين  بين  16,000 طفل من �شفوفه  اأكثر من 

2001 و2004، يرى التقرير اأن هذا الجي�س ما زال 

يجّند الأطفال. ي�شاف اإلى ذلك اأن »جي�س الرب 

للمقاومة« في اأوغندا يحتجز 6,000 طفل كرهائن 

في جنوب ال�شودان. كما اأّدت الأزمة الإن�شانية في 

دارفور اإلى اآثاٍر مفزعة في اأطفال الإقليم. وفيما 

اأخذت  للعيان  تتك�شف  الأزم��ة  هذه  جوانب  كانت 

اأطفال  عن  تتحّدث  التقارير  من  متزايدة  اأع��داد 

مختَطفين اأرغموا على الخدمة في القوات الم�شلحة 

اأن  التقارير  وذكرت هذه  المحاربة.  والميلي�شيات 

اأطفاًل دون الرابعة ع�شرة من العمر �شوهدوا وهم 

يقدمون الخدمات للقوات الحكومية وال�شرطة في 

الموالية  الميلي�شيات  �شفوف  في  وكذلك  دارفور، 

على  ثابتة  اأدّل���ة  وهناك  »الجنجويد«.  للحكومة 

الم�شلحة،  ال�شودانية  القوات  في  الأطفال  تجنيد 

تحرير  جي�س  وفروع  والم�شاواة«،  العدل  و»حركة 

وقوات  ال�شعبي،  الدفاع  وقوات  الأربعة،  ال�شودان 

الجنجويد، واحتياطي ال�شرطة المركزية.

مع اأن ا�شتخدام الأطفال في ن�شاطات ع�شكرية 

على  دلئل  ثمة  فاإن  بعد،  يتوقف  لم  ال�شودان  في 

دارفور.  وفي  وال�شرق  الجنوب  في  التح�شن  بع�س 

الأط��راف  بع�س  قطعه  الذي  التعهد  اأوًل،  هناك، 

الأط��ف��ال  بت�شريح  اليوني�شف  اأم���ام  المتحاربة 

بالتفتي�س  الدولية  للمنظمات  وال�شماح  المجّندين 

في مع�شكراتها للتاأكد من وفاء هذا البع�س بهذه 

الحكومية، من  ال�شلطات  وافقت  اللتزامات. كما 

ور�شد  الن�شاطات  هذه  تجريم  على  ثانية،  ناحية 

في  الأطفال  دمج  لإع��ادة  المالية  �شات  المخ�شّ

بيئة الحياة الطبيعية. وقد تعّهدت حكومة الوحدة 

ال�شودان  جنوب  وحكومة  الخرطوم  في  الوطنية 

بالوفاء بهذه اللتزامات بعد الزيارة التي قام بها 

المبعوث الخا�س لالأمين العاّم الى ال�شودان، في 

وّقع  2007. وفي دارفور  الثاني/يناير عام  كانون 

جناح »ميني ِمّناوي« في جي�س التحرير ال�شوداني 

على خطة عمل مع اليوني�شف لو�شع حد لتوظيف 

القتالية،  العمليات  في  وا�شتخدامهم  الأط��ف��ال 

وتعهد بموجب ذلك بت�شريح الأطفال العاملين في 

�شفوفه. غير اأن التقرير العالمي ي�شير اإلى اأن هذا 

الجناح لم يقم، حتى �شهر حزيران/يونيو 2007، 

اللتزامات.  هذه  لتنفيذ  ملمو�شة  اإج��راءات  باأية 

جميًعا  النزاع  اأط��راف  اأن  اإل��ى  التقرير  ويخل�س 

الأطفال  قتل  جرائم  عن  م�شوؤولٌة  ال�شودان  في 

وممار�شة  واغت�شابهم  واختطافهم  وت�شويههم 

في  �شّدهم  الجن�شّي  العنف  من  اأخ��رى  اأ�شكاٍل 

الفترة التي يغطيها ذلك التقرير حتى �شهر اآب/

اأغ�شط�س من العام 19.2007

المتحاربة  الأط��راف  تمار�س  ال�شومال،  وفي 

تجنيد  ال��م��وق��ت��ة،  ال��ح��ك��وم��ة  فيها  ب��م��ا  ج��م��ي��ًع��ا، 

بن�شبٍة  الممار�شة  هذه  نطاق  اّت�شع  وقد  الأطفال، 

وانت�شار  المركزّية  ال�شلطة  انهيار  منذ  كبيرٍة 

الميلي�شيات وهروب النا�س وترحيل اأعداد �شخمة 

منهم داخليًّا. ويقّدر الممثل الخا�س لالأمين العام 

اأي  200,000 طفٍل،  نحو  اأن  بال�شومال  المعنّي 

ال�شومال  الأطفال في  المائة من  نحو خم�شة في 

ب�شورة  يوم،  ذات  �شاركوا،  اأو  ال�شالح  حملوا  قد 

واأف���ادت   
20

الميلي�شيات. اأع��م��ال  ف��ي  ب��اأخ��رى  اأو 

ال��راب��ع��ة  ف��ي  اأط��ف��ال  بم�شاركة  ع��دي��دة  ت��ق��اري��ر 

هجمات  في  العمر  من  ع�شرة  والخام�شة  ع�شرة 

اإلى  منهم  كبيرة  اأع��داد  وبان�شمام  الميلي�شيات، 

»الموريان«،  ت�شمى  التي  الإجرامية  الع�شابات 

التي  الجماعات  تلك  وم��ن   
21

)الطفيليات(. اأي 

الحكومة  قتالية:  عمليات  في  الأطفال  ت�شتخدم 

التحادية النتقالية، تحالف وادي جوبا، المجل�س 
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تغدو البندقية، ل الكتاب، 

هي اأ�شلوب احلياة املعتاد 

بالن�شبة اإىل الأطفال

ترتك الأ�رسار اجل�شمانية 

والنف�شية التي تلحق 

بالأطفال نتيجة م�شاركتهم 

يف النزاع امل�شّلح اآثارها 

الوا�شحة يف �شخ�شياتهم 

طواَل العمر

ال�شومالي للم�شالحة والإعمار بمقدي�شو، وجي�س 

راحانوين للمقاومة. 

وف��ًق��ا ل��ت��ق��ري��ر الأم���ي���ن ال��ع��ام ع��ن الأط��ف��ال 

 
22

،2007 للعام  ال�شومال  في  الم�شّلح  وال�شراع 

لتوظيف  الت�شدي  ت��واج��ه  التي  التحديات  اأح��د 

الأطفال وا�شتخدامهم في اأو�شاط القوى المتقاتلة 

اإنما يكمن في كونه من الممار�شات المتجذرة في 

ال�شنة  الولد  يتعدى  اإن  فما  ال�شومالية.  الثقافة 

الخام�شة ع�شرة من عمره حتى ي�شنف في عداد 

الأ�شا�س، موؤّهال لحمل  ويغدو، على هذا  البالغين 

القبلّية  الجتماعية  البيئة  اإل��ى  ونظًرا  ال�شالح. 

التقليدية في الحياة ال�شومالية، فاإن من المتوّقع، 

اأن  ال�شوماليون،  اعتادها  التي  النظر  وجهة  من 

وهم  والع�شيرة  العائلة  عن  الدفاع  الأولد  يتوّلى 

في �شنٍّ مبكرة. لهذه الأ�شباب ا�شتخدام الأطفال 

وي�شعب  حادة  ب�شورٍة  �شائعة  ظاهرٌة  النزاع  في 

الت�شدي لها. 

التهجير  ح��الت  تت�شافر  ذل��ك،  على  وع��الوة 

من  كثيًرا  لتجعل  والعوز  واليتم  والإهمال  والهجر 

ويعملون  يعي�شون  الذين  اأولئك  وبخا�شة  الأطفال، 

في ال�شوارع، معّر�شين ب�شفٍة خا�شة لال�شتدراج. 

وت�شير التقارير اإلى اأن ا�شتخدام الأطفال قد تفاقم 

ان��دلع  ب�شبب   2006 العام  في  ملمو�شة  ب�شورٍة 

النزاع في مقدي�شو بين اتحاد المحاكم الإ�شالمية 

اإحالل  »تحالف  يتزعمون  الذين  الحرب  واأم��راء 

الذي  النزاع  وكذلك  الإره��اب«،  ومكافحة  ال�شالم 

ن�شب في مناطق ال�شومال الو�شطى والجنوبية بين 

التحادية  والحكومة  الإ�شالمية  المحاكم  اتحاد 

من  ب�شهولٍة  التحّقق  يمكن  ل  اأّنه  علًما  النتقالية. 

في  المنخرطين  اأو  الم�شتخدمين  الأطفال  اأع��داد 

للمواليد  �شجاّلت  توجد  ل  لأن��ه  النزاعات،  ه��ذه 

المراهق  عمر  تحديد  ي�شّعب  ما  ال�شومال،  في 

الجماعات  اإح���دى  اإل��ى  ين�شّم  ال��ذي  ال�شبي  اأو 

الم�شلحة. ولكن الواقع يثبت حجم هذه الظاهرة، 

فاإ�شافًة اإلى �شهادات �شهود عيان على نطاق وا�شع 

ع��ن وج��ود اأط��ف��ال ل ي��ت��ج��اوزون ال��ح��ادي��ة ع�شرة 

الناقالت  وف��ي  التفتي�س  ن��ق��اط  على  العمر  م��ن 

مقدي�شو  في  المتقاتلة  الأط��راف  لمختلف  التابعة 

الأطفال  حماية  مراكز  اأج��رت   ،2006 العام  في 

لالأمم المتحدة مقابالت مع اأربعة ع�شر �شبيًّا من 

الإ�شالمية  المحاكم  اتحاد  خدمة  في  النا�شطين 

والجماعات الم�شلحة.

التي  والنف�شية  الج�شمانية  الأ���ش��رار  تترك 

ال��ن��زاع  ف��ي  م�شاركتهم  نتيجة  ب��الأط��ف��ال  تلحق 

طواَل  �شخ�شّياتهم  في  الوا�شحة  اآثارها  الم�شّلح 

اأن يبقوا على قيد الحياة  العمر، هذا لو قدر لهم 

عائلية  حياة  من  فحرمانهم  المعاناة.  ه��ذه  بعد 

النظامي  التعّلم  فر�شة  عليهم  ي�شّيع  م�شتقرة 

واكت�شاب المهارات الحياتية الم�شتدامة فيعتادون 

اأو  النزاعات  لحّل  القّوة  ا�شتخدام  ذلك  من  بدًل 

الكتاب،  ل  البندقية،  وتغدو  العي�س.  �شبل  تاأمين 

فال  اإليهم.  بالن�شبة  المعتاد  الحياة  اأ�شلوب  هي 

اليافعين  من  العديد  ان�شمام  في  اإذن،  عجب، 

ممار�شتهم  اأو  المنّظمة  الجريمة  ع�شابات  اإل��ى 

امتّدت  فقد  ال�شومالية.  ال�شواحل  على  القر�شنة 

ال�شومال  في  الطرق  وقّطاع  القرا�شنة  ن�شاطات 

اإلى اأعالي البحار، فبعد اأن �شاقت بهم �شبل العي�س 

تحّولت  والفقر،  البطالة  تف�شي  بفعل  الم�شروعة 

م�شادر  بع�شهم،  اإلى  بالن�شبة  الن�شاطات،  هذه 

دخل حافلة بالمخاطر ولكن عالية المردود. 

ا رين داخليًّ اأو�صاع الالجئني وامُلهجَّ

مناطق  بين  فريد  بو�شع  العربية  المنطقة  تتميز 

فيها.  الالجئين  اأو���ش��اع  حيث  من  اأجمع  العالم 

الالجئين  ق�شية  فيها  تلتقي  التي  المنطقة  فهي 

ق�شّية  اأي  العالم،  اأن��ح��اء  ك��ّل  ف��ي  ع��ه��ًدا  الأق���دم 

دارف��ور.  في  عهًدا  الأح��دث  بتلك  الفل�شطينيين، 

الالجئين:  من  نوعين  بين  هنا  التمييز  وينبغي 

اإقامتهم  ُيرَغمون على مغادرة محل  الذين  اأولئك 

وهم   – ب��الده��م  داخ��ل  يظلون  ولكنهم  الأ�شلي 

ا – واأولئك الذين يرغمون ق�شًرا  جرون داخليًّ المهَّ

على مغادرة وطنهم كّليًّا. غير اأن ال�شفة القانونية 

بو�شع  الخا�شة  التفاقية  تعّرفها  كما  ل��الج��ئ، 

عام  في  المّتحدة  الأمم  ال�شادرة عن  الالجئين، 

1951، ل ُتطَلق اإل على من »يوجد، وب�شبب خوف 

ٍر من التعر�س لال�شطهاد ب�شبب عرقه اأو دينه  ُمَبرَّ

اأو  اإلى فئة اجتماعية معّينة  اأو انتمائه  اأو جن�شيته 

اآرائه ال�شيا�شية، خارج بلد جن�شيته، ول ي�شتطيع، 

اأو ل يريد ب�شبب ذلك الخوف، اأن ي�شتظل بحماية 

ذلك البلد، اأو كل �شخ�س ل يملك جن�شّيًة ويوجد 

مثل  بنتيجة  ال�شابق  المعتادة  اإقامته  بلد  خ��ارج 

تلك الأحداث ول ي�شتطيع، اأو ل يريد ب�شبب ذلك 

الخوف، اأن يعود اإلى ذلك البلد«.

الالجئون 

ثالثة  في  الإن�شان  باأمن  الالجئين  ق�شية  ترتبط 

نتيجته  الم�شار،  الأ���ش��ل��ي،  الموطن   – م��ج��الت 

الختامية. ت�شّكل الأ�شباب التي تدفع المرء اإلى اأن 

تهّدد  ج�شيمًة  مخاطر  ذاتها،  بحّد  لجًئا،  ي�شبح 
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الأردن و�شورية اأكثر من مليوني لجئ، ويقيم نحو 

1.8 مليون لجئ في الأر�س الفل�شطينية المحتلة. 

من  اأكثر  الفل�شطينيون  يمثل  العدد،  حيث  وم��ن 

عددهم  تجاوز  الذين  الالجئين  اإجمالي  ن�شف 

ويليهم   .2007 العام  في  ون�شف  ماليين  اأربعة 

من  اأكثر  عددهم  بلغ  الذين  العراقيون  الالجئون 

مليونين، ثّم ال�شودانيون الذين يقدر عددهم بنحو 

300 األف، فال�شوماليون الذين ي�شل عددهم اإلى 

نحو 200 األف. 

فل�شطيني  لج��ئ  مليون   4.6 ح��وال��ى  ويعي�س 

عربية،  ب��ل��دان  ث��الث��ة  بين  م��وزع��ة  مخّيمات  ف��ي 

وتتركز  غزة؛  وقطاع  الغربية  ال�شفة  اإلى  اإ�شافًة 

اأكثف التجمعات في الأردن، ثم في داخل الأر�س 

الفل�شطينية المحتّلة، ويليهما �شورية ولبنان.

وتتباين اأو�شاع الالجئين وفًقا لمدة لجوئهم، 

في  كانت  التي  والموارد  اإليه،  لجاأوا  الذي  والبلد 

حوزتهم اأو كانوا ي�شتطيعون الو�شول اليها عندما 

ت�شمل  وه���ذه  الأ���ش��ل��ي.  اإقامتهم  م��ك��ان  غ����ادروا 

والمدخرات  والمهارات  العلمي  التح�شيل  م�شتوى 

تقديم  على  ال��ق��ادري��ن  وال��م��ع��ارف  والأ���ش��دق��اء 

من  الأول��ى  المرحلة  يعي�شون  الذين  اأما  المعونة. 

م��وارد  ح��وزت��ه��م  ف��ي  ولي�س  التهجير  اأو  ال��ل��ج��وء 

المخاطر  مواجهة  في  ي�شتركون  فاإنهم  �شاأن  ذات 

وال��دخ��ل  ال��ع��م��ل  ف��ق��دان��ه��م  نتيجة  الق��ت�����ش��ادّي��ة 

الغذائية  والم�شتلزمات  وال�شكن  المنا�شبين 

وال�شحية المالئمة.

وكلما طالت مدة اللجوء تعززت قدرة المرء على 

بالتحديد،  وهذه،  ال�شعبة،  الظروف  مع  التكّيف 

هي حالة الفل�شطينيين داخل الأر�س الفل�شطينية 

اأو  المعونات  ت�شلُّم  اأن  غير  وخارجها.  المحتلة 

اعتياد الظروف القا�شية ل ي�شعان خاتمًة للمعاناة 

نفو�س  اإن  للتقرير(.  خلفّية  ورقة  حنفي،  )�شاري 

على  م�شكونة  الالجئين  م��ن  العظمى  الأك��ث��ري��ة 

والإح�شا�س  وال�شطهاد،  المذّلة  بذكريات  الدوام 

البلدان  بع�س  وف��ي   
24

وطنهم. بفقدان  ال��دائ��م 

الم�شيفة تحولت مخيمات الالجئين الفل�شطينيين 

مثل  البلدان،  بع�س  وفي  معمورة.  �شكنية  اأحياء 

الفل�شطينيين  لالجئين  يحّق  و���ش��وري��ة،  الأردن 

 
25

الجتماعية. الخدمات  من  وال�شتفادة  العمل 

في  الفل�شطينيون  الالجئون  يواجه  المقابل  وفي 

فر�س  على  الح�شول  في  جّمًة  م�شاعب  لبنان 

ويعي�شون،  التمّلك  حقوق  من  ويحرمون  العمل، 

مخيمات  وف��ي  قا�شية  ظ��روف  في  لذلك،  نتيجًة 

فقيرة ومكتظة. 

الالجئين  اأو�شاع  عن  البيانات  بع�س  ويتوافر 

هاجروا  اأّنهم  منها  يّت�شح  الأردن،  في  العراقيين 

بفقدان  الأدن��ى،  حّدها  في  وتتمّثل،  الإن�شان  اأمن 

ال����رزق، وف��ي ح��ّده��ا الأق�����ش��ى،  العمل وم�����ش��در 

الحتالل  جيو�س  اأي��دي  على  النا�س  حياة  بتهديد 

اأو الميلي�شيات المتناف�شة. وحياة الالجئ محفوفة 

باأكملها بالمخاطر – كالعجز عن العثور على عمل 

الأ�شا�شية،  الحتياجات  لتلبية  للرزق  م�شدٍر  اأو 

الجتماعي.  والعزل  والقمع،  للتمييز  والتعر�س 

اأبًدا  نهايتها  تبلغ  ل  قد  الالجئة/الالجئ  ومحنة 

لأن المرء قد يموت لجًئا ويورث و�شَعه هذا لجيٍل 

لحق.

ع��دد  اح��ت�����ش��اب  ف��ي  ���ش��ع��وب��ات حقيقية  ث��م��ة 

الالجئين في العالم، ومع ذلك يمكن تقدير عددهم 

في  لج��ئ  مليون   7.5 بنحو  العربية  البلدان  في 

العام 2008 وفًقا لالأرقام التي �شّجلتها المفو�شية 

الالجئين،  ل�����ش��وؤون  المتحدة  ل��الأم��م  ال�شامية 

الالجئين  وت�شغيل  لإغاثة  المتحدة  الأم��م  ووكالة 

الفل�شطينيين في ال�شرق الأدنى )الأونروا(. ويمّثل 

الإجمالي  العدد  من  المائة  في   46.8 ن�شبة  ذلك 

المفو�شية  لدى  والم�شجلين  العالم  في  لالجئين 

2008، والبالغ  العام  ال�شامية ووكالة الأونروا في 

23
عددهم 16 مليوًنا.

وُجلُُّهم من  الالجئين،  الأكبر من  العدد  يقيم 

والأر���س  الأردن،  في  والعراقيين،  الفل�شطينيين 

الفل�شطينية المحتلة، و�شورية. وت�شت�شيف كل من 

البلد الذي قدم منه 

الالجئون

بلد االإقامة**

العراق

لبناناإيرانالأردن�شورية

1,500,000500,00057,41450,000

ال�شومال

اليمنجيبوتياإثيوبياكينيا

192,42025,8435,980110,616

ال�شودان

اإريرتيام�رساإثيوبيات�شاد

242,55535,49310,499729

الأر�س الفل�شطينية 

املحتلة * 

)لجئو الأونروا( 

الأر�س الأردن

الفل�شطينية 

املحتلة

لبنان�شورية

1,930,7031,813,847456,983416,608

الم�شدر: المفو�شية ال�شامية لالأمم المتحدة ل�شوؤون الالجئين 2008 )بالإنجليزية(؛ الأونروا 2008 )بالإنجليزية(.

مالحظات: ي�شم لجئو المفو�شية ال�شامية اأولئك الالجئين الذين تلقوا الم�شاعدة من المفو�شية وذوي الأو�شاع المماثلة لأو�شاعهم. 

ي�شم لجئو الأونروا اأولئك الالجئين الم�شجلين في المخيمات الر�شمية. 

* في �شهر حزيران/يونيو 2008، ووفًقا للتعريف المعمول به لدى الأونروا، فاإن الالجئين الفل�شطينيين هم الأ�شخا�س الذين كانت 

فل�شطين هي مكان اإقامتهم في الفترة ما بين حزيران/يونيو 1946 واأيار/مايو 1948، والذين فقدوا بيوتهم وم�شادر رزقهم نتيجة 

للنزاع العربي الإ�شرائيلي. 

** عدد المقيمين في بلدان المق�شد الرئي�شية لالجئين. 

نفو�س الأكرثية

العظمى من الالجئني 

م�شكونة على الدوام 

بذكريات املذّلة 

وال�شطهاد،

والإح�شا�س الدائم 

بفقدان وطنهم

اإجمايل عدد الالجئني وفق املفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة 

ل�صوؤون الالجئني واالأونروا، ح�صب بلد املن�صاإ واالإقامة، 2007

اجلدول 6-4
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تتزايد اأعداد الذين 

يطلبون اللجوء اإىل 

الدول ال�شناعية

على  فيها  الإن���اث  ن�شبة  تغلب  كعائالت  اأ�شا�ًشا 

منهم،  كبيرة  ن�شبة  المتعلمون  وي�شّكل  ال��ذك��ور. 

70 في المائة منهم هم في �شن العمل  اإن  كذلك 

في   30 م��ن  اأق��ل  اأن  غير  �شنة(،   15 م��ن  )اأك��ث��ر 

المائة منهم يمار�شون العمل بالفعل، ومن ثّم ينفق 

نقدية  تحويالت  من  اأو  مّدخراتهم  من  اأكثرهم 

ت�شلهم من العراق. ولذلك فاإّن عودة اأعداٍد قليلة 

تعك�س   2007 العام  اأواخ��ر  في  العراق  اإلى  منهم 

اأحياًنا نفاد المدخرات اأكثر مما تعني تح�ّشًنا في 

ب�شوؤون  المعنّية  الوكالت  وت�شير  الأم��ن.  اأو�شاع 

الالجئين اإلى اأّن اأعداًدا متزايدة منهم تطلب الآن 

)�شاري  المتقّدمة.  ال�شناعّية  الدول  اإلى  اللجوء 

حنفي، ورقة خلفية للتقرير(.

اإلى  الأخيرة  الآونة  اأجري في  ا�شتطالع  ي�شير 

اإلى  يفتقرون  العراقيين  من  قليل  غير  ع��دًدا  اأّن 

الأردن.  في  اأجنبي  كل  المطلوب من  الإقامة  اإذن 

في  ا  مهمًّ دوًرا  ي���وؤّدي  ال��دخ��ل  عن�شر  وي��ظ��ه��راأن 

 80 حوالى  اأن  تبّين  الإذن  ذاك  على  الح�شول 

تتجاوز  بينما ل  الأغنياء يحملونه،  المائة من  في 

هذا  مثل  يحملون  الذين  الفقراء  الالجئين  ن�شبة 

الإذن 22 في المائة. ويقول اأكثر من ثلث )35 في 

يوّدون  اإنهم  ال�شتطالع  في  الم�شتجيبين  المائة( 

ال�شامية  المفو�شية  عند  اأنف�شهم  ي�شجلوا  اأن 

ن�شبة  اأن  غير  المتحدة،  لالأمم  التابعة  لاّلجئين 

من قاموا بذلك فعاًل كانت اأعلى بين الم�شيحّيين 

من  المائة  في   15 غير  ل  ُي�شجَّ فلم   – والفقراء 

الأغنياء، مقارنًة بخم�شين في المائة من الفقراء 

)�شاري حنفي، ورقة خلفية للتقرير(. 

في  العراقيين  اأخرى عن  درا�شة  وُي�شتدل من 

بل  في مخيمات لالجئين  يعي�شون  ل  اأنهم  �شورية 

في �شقق �شكنية، وقد جاء بع�شهم اإلى �شورية من 

وهم  الختطاف،  اأو  القتل  خ�شية  اأنف�شهم  تلقاء 

�َشرهم التي قد ت�شتطيع اأو ل ت�شتطيع 
ُ
في انتظار اأ

على  ال�شحية  رعايتهم  وتعتمد  ب��ه��م.  ال��ل��ح��اق 

على  يقدرون  لمن  متاحة  الطبيب  فزيارة  الدخل: 

ذلك ماّديًّا، بينما يلجاأ الفقراء الى مراكز الرعاية 

اأجل  ال��ط��وارئ وم��ن  الأول��ي��ة في ح��الت  ال�شحية 

كما  الب�شيطة.  الطبية  الخدمات  على  الح�شول 

يمكنهم زيارة عيادات الهالل الأحمر الفل�شطيني 

وتعمل  العادة.  في  ال�شوريون  عليها  يتردد  ل  التي 

هذه العيادات ب�شكل جيد على الرغم من اكتظاظها 

بالمر�شى. 

قد فتحت  ال�شورية  التعليمية  المراكز  اأن  ومع 

اأبوابها للعراقيين، فاإن اإحدى الدرا�شات تبّين اأن 

عدد العراقيين الذين التحقوا بالمدار�س ال�شورية 

اإلى  ذلك  الدرا�شة  وتعزو   .30,000 نحو  بلغ  قد 

اأجل  من  درا�شتهم  اإهمال  الى  الأطفال  ا�شطرار 

اأن  اإل��ى  الدرا�شة  وت�شير  ��ِره��م.  ���شَ
ُ
اأ لإعالة  العمل 

العراقيين الوافدين اإلى �شورية ل يح�شرون معهم 

من المال اإل القليل خ�شية اأن يداهمهم الل�شو�س 

على الطريق، واإذا اأقاموا في �شورية فاإنهم يعتمدون 

على تحويالٍت نقدية من اأقاربهم اإذا ا�شتطاع هوؤلء 

م�شطرون  الالجئين  فاإن  واإل  لهم،  العون  تقديم 

اإلى البحث عن عمل في �شورية التي ي�شعب عليها 

26
حتى اإيجاد فر�س عمل لمواطنيها.

اإن اأو�شاع الالجئين ال�شودانيين وال�شوماليين 

يهرب  اإذ  بكثير  ذل��ك  من  اأ���ش��واأ  �شك،  دون  ه��ي، 

اإلى  الالجئون من هذين البلدين الفقيرين اأ�شال 

اإلى  بلدان ل تقّل فقًرا مثل ت�شاد واليمن. ي�شاف 

عهًدا،  اأح��دث  يواجهونه  ال��ذي  ال��م��اأزق  اأن  ذل��ك 

و�شحايا  دارف��ور،  من  الهاربون  اأولئك  وبخا�شة 

الإ�شالمية  المحاكم  اتحاد  بين  الم�شلح  النزاع 

الإثيوبية.  والقوات  الحرب  اأمراء  وخ�شومهم من 

العالمي  الغذاء  برنامج  عن  �شادر  تقرير  ويفيد 

اأن 670,000 �شخ�س قد هربوا من القتال الدائر 

تدهورت  وق��د   
27.2007 ال��ع��ام  ف��ي  مقدي�شو  ف��ي 

اإلى  النا�س  دفع  حد  اإل��ى  ال�شومال  الأو�شاع في 

المخاطرة بعبور البحر. فو�شل 30,000 من هوؤلء 

اأن  بعد   2007 العام  خالل  اليمن  اإل��ى  الالجئين 

عبروا خليج عدن فيما لقي 1,400 اآخرون حتفهم 

 
28

على الطريق اأو اعُتبروا في عداد المفقودين.

اأفي  �شواء  الملجاأ،  يجدون  من  اإل��ى  بالن�شبة 

على  البقاء  اليمن،  اأم  �شورية  اأم  ت�شاد  اأم  الأردن 

بالخطر  اإح�شا�شهم  م��ن  يخفف  ل  الحياة  قيد 

وانعدام  الج�شيمة  الأخطار  اإن  الداهم.  الو�شيك 

الم�شدر: الأونروا 2008 )بالإنجليزية(.
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  962009

يتحّول النا�س لجئني 

ب�شبب الأخطار التي تهّدد 

اأمنهم، وميّثل ا�شتمرار 

هذه الأو�شاع تهديًدا 

اآخر يزيد من حمنتهم

الأمن قد دفعت هوؤلء الالجئين اإلى الفرار، غير 

كالجئين  لو�شعهم  المالزمة  المخاطر  تلك  اأن 

�شترافقهم وتظّل بالن�شبة اإليهم، م�شدًرا للتهديد 

تحت  الم�شيف  البلد  في  الآن  غدوا  فقد  الدائم. 

رحمة الأحداث والتطّورات ال�شيا�شية والقت�شادية 

التي قد تنقلب عليهم فجاأًة في اأّي وقٍت، وبخا�شة 

اإذا ربط الراأي العاّم بين وجودهم في ذلك البلد 

المناف�شة  ا�شتداد  اأو  المعي�شة  كلفة  ارتفاع  وبين 

على الوظائف والخدمات العامة. ولئن كانت دول 

العراقيين  الالجئين  تعامل  و�شورية  الأردن  مثل 

والفل�شطينيين معاملًة كريمًة، فاإن ذلك ل ينطبق 

التي  البلدان  في  وال�شوماليين  ال�شودانيين  على 

يلجاأون اإليها. ويتحّول النا�س اأ�شا�ًشا لجئين ب�شبب 

هذه  ا�شتمرار  ويمّثل  اأمنهم،  تهّدد  التي  الأخطار 

الأو�شاع تهديًدا اآخَر يزيد من محنتهم.

ا  رون داخليًّ الُمهجَّ

داخليًّا.  رون  المهجَّ هناك  الالجئين  جانب  اإل��ى 

تتعّدد الأ�شباب خلف كّل من الحالتين لكن هناك 

النزاعات  �شحايا  من  فكالهما  م�شتركة.  قوا�شم 

والمحلية؛ وكالهما من �شحايا الحتالل  الدولية 

الميلي�شيات  ج��ان��ب  م��ن  ال��ع��دائ��ّي��ة  الأع��م��ال  اأو 

المت�شارعة. 

عن  ي��ق��ل  ل  ��ا  داخ��ل��يًّ ال��م��ه��ج��ري��ن  ع���دد  اإن 

 يوجد جانب كبير منهم في 
29

9.86 مليون �شخ�س.

�شتة بلدان عربية هي ال�شودان و�شورية وال�شومال 

والعراق ولبنان واليمن. في ال�شودان، يقيم العدد 

الأكبر الذي ي�شل، ح�شب تقديرات مركز مراقبة 

ماليين   4.5 بين  م��ا  اإل���ى   
30

الداخلي التهجير 

المرتبة  في  العراق  وياأتي  �شخ�س.  و5.8 ماليين 

2.4 مليون �شخ�س،  الثانية، حيث يوجد فيه نحو 

ثم ال�شومال، الذي ي�شم نحو مليون �شخ�س. 

اأ���ش��ف��ر ع��ام��ان م��ن القتتال  ف��ي ال�����ش��وم��ال، 

اأزم��ة  عن  للحقوق  العنيف  والنتهاك  الع�شوائي 

تقرير  يقول  مطرد.  نحو  على  متفاقمة  اإن�شانية 

في  الأو���ش��اع  حول  المتحدة  لالأمم  العام  الأمين 

اإّن نحو 750,000 �شخ�س من �شّكان   
31

ال�شومال

العا�شمة مقدي�شو، اأي حوالى ثلثي �شكانها، هربوا 

منها في الفترة ما بين 15 اآذار/مار�س و15 تموز/

هربوا  لمن  الإجمالّي  العدد  رفع  ما   ،2008 يوليو 

من المدينة منذ اندلع ال�شراع الراهن اإلى نحو 

مليون ن�شمة. ويعي�س نحو 300,000 من هوؤلء في 

على  ويتعين  العا�شمة.  �شواحي  في  ُن�شبت  خيم 

خيارات  اإلى  يلجاأوا  اأن  الح�شرية  المراكز  �شّكان 

المدار�س،  اأطفالهم من  ي�شحبوا  اأن  ومنها  �شعبة 

ويتنازلوا عن العالج، ويكتفوا بوجبة طعام واحدة 

ا�شتمّر  واإذا  الغذاء.  نق�س  – لمواجهة  اليوم  في 

تدهور الو�شع الإن�شاني على هذا النحو، ف�شيكون 

مع  الم�شاعدة  اإلى  حاجة  في  �شخ�س  مليون   3.5

منّظمة  تقارير  لأح��د  ووفًقا   .2008 العام  نهاية 

ر   ال�شادر عام 2008، ُهجِّ
32

هيومن رايت�س وات�س

1.1 مليون �شومالّي بعيًدا عن مواطن اإقامتهم في 

المنطقة الجنوبية الو�شطى من ال�شومال، في وقٍت 

يعي�س فيه مئات الآلف من المهجرين على امتداد 

الطريق بين مقدي�شو وافجوي في مخيمات مزرية 

الوح�شي،  لالقتتال  م�شرًحا  الأخرى  هي  اأ�شبحت 

نف�شها  لح�شاب  العاملة  الميلي�شيات  تنغم�س  بينما 

�شد  وال��ق��ت��ل  والغ��ت�����ش��اب  ال��ن��ه��ب،  عمليات  ف��ي 

المّتجهة �شوب  الجنوبّية  الطريق  المهجرين على 

كينيا. 

اأبيي  في  ال�شتباكات  اأ�شفرت  ال�شودان  في 

للمفو�شية  ووفقا   
33

�شخ�س.  30,000 تهجير  عن 

 
34

ال�شامية ل�شوؤون الالجئين التابعة لالأمم المتحدة،

تظّل الحماية اأهم الحتياجات الجوهرية بالن�شبة 

اأن  ذل��ك  ال�����ش��ودان،  ف��ي  داخليًّا  المهجرين  اإل��ى 

م�شتوطناتهم تفتقر اإلى الأمن والخدمات الأ�شا�شية 

يمّثل  دارف���ور  وف��ي  ال���رزق.  م��وارد  تدبير  وفر�س 

انعدام الأمن العبء الكبير على المهّجرين داخليًّا 

الإغاثة  والعاملين في مجال  العائدين  والالجئين 

الإن�شانّية، فيما تتوا�شل العتداءات وال�شتباكات 

عمليات  م��ن  المزيد  لت�شبب  ال��ق��رى  ف��ي  القبلية 

التهجير. ويواجه موّظفو الإغاثة الإن�شانية �شعوبًة 

ا البلد رين داخليًّ عدد املهجَّ

العدد الإجمايل  

ًبا، مع ترجيح 
ّ
)مقر

 

التقديرات العليا(

رون الذين قدمت لهم   املهجَّ

 احلماية/امل�شاعدة من جانب 

املفو�شية ال�شامية ل�شوؤون الالجئني 

5,800,0001,250,000ال�شودان

2,480,0002,385,865العراق

1,000,0001,000,000ال�شومال

-430,000�شورية

390,000200,000لبنان*

الأر�س الفل�شطينية 

املحتلة

115,000-

-35,000اليمن 

الم�شدر: مركز مراقبة التهجير الداخلّي 2008 )بالإنجليزية(؛ المفو�شية ال�شامية لالأمم المتحدة ل�شوؤون الالجئين 2008 

)بالإنجليزية(.

* بيانات المفو�شية ال�شامية ل�شوؤون الالجئين المتعّلقة بلبنان تعود اإلى �شنة 2006.

ا يف الدول العربية، 2007 رين داخليًّ تقديرات عدد املهجَّ
اجلدول 7-4
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جّراء  يعانون  الذين  الأ�شخا�س  اإلى  الو�شول  في 

هذه الأو�شاع، ي�شاف اإلى ذلك تواتر العتداءات 

التي ت�شتهدف المنّظمات غير الحكومية والهيئات 

المروحّيات  ت�شبح  ثّم  ومن  الطرق.  على  الدولية 

كلفة  ي�شاعف  ما  للنقل،  الوحيدة  الو�شيلة  هي 

الخرطوم  في  داخليًّا  المهّجرون  اأّم��ا  العمليات. 

باأو�شاعهم  تتعلق  م��ح��ّددة  احتياجاٌت  فلديهم 

الأر���س  على  والح�شول  الثبوتية،  الوثائق  مثل 

ذلك  الى  ي�شاف  الج�شدّية.  وال�شالمة  الزراعية، 

عن  المعلومات  على  الح�شول  اأمر  تدّبر  �شرورة 

مواطنهم الأ�شلية. ومع غياب موارد الرزق وفر�س 

والأطفال،  الن�شاء  ا�شتغالل  مخاطر  تزداد  العمل 

لم  الالجئين  ل�شوؤون  ال�شامية  للمفو�شية  فوفًقا 

غمرة  في  داخليًّا،  المهّجرين  احتياجات  ُتعَط 

الالزمة.  الأول��وي��ة  الجّمة،  الإن�شانية  التحديات 

�شرورة  على  الإط��ار  ه��ذا  في  المفو�شية  وت�شدد 

الجن�شّي  العنف  لمنع  الخا�س  الهتمام  اإي���الء 

والجنو�شي، المنت�شر بين المهّجرين داخليًّا. 

خامتة

يمكن قيا�س المجتمعات بكيفّية تعاملها مع الفئات 

اأفكاًرا  الف�شل  ه��ذا  ق��ّدم  عليه،  بناًء  ال�شعيفة. 

حول الأ�شواط التي ينبغي على البلدان العربية اأن 

تقطعها لتتمّكن من فهم ومعالجة الماآزق الإن�شانية 

بالهتمام  تحظى  ل  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ات  ت��واج��ه  ال��ت��ي 

الكافي: الن�شاء اللواتي يتعّر�شن لالإيذاء والنتهاك 

باأنظارهم  الآخ���رون  ي�شيح  فيما  منهجّي  ب�شكل 

بهم  الّتجار  يجري  الذين  واأولئك  معاناتهّن؛  عن 

البغاء؛  وبيوت  والمنازل  الم�شانع،  في  للخدمة 

والأطفال المجّندون المن�شاقون اإلى حرفة الموت؛ 

اأ�شفار  في  العناء  يتج�شمون  الذين  والمهّجرون 

محفوفة بالمخاطر هرًبا من الحروب النا�شبة في 

مناطقهم ويعانون انعدام الحريات وانكما�س �شبل 

العي�س.

حماية  المجتمع  ول  ال��دول��ة  مقدور  في  لي�س 

ما يخفى عن عيونهما. ومن ال�شروري، على هذا 

اأن يبداأ البحث عن حلول لمعالجة هذه  الأ�شا�س، 

انطالًقا  الإن�شان  اأمن  انعدام  العالية من  الدرجة 

ف  من العتراف بوجود هذه الفئات ال�شعيفة وتعرُّ

حجم التهديد الذي يترب�س بها وم�شادره. 

ميكن قيا�س املجتمعات 

بكيفية تعاملها مع 

الفئات ال�شعيفة

 العقبات التي تحول دون و�شع حد 
ّ
يمّثل ال�شمت المحيط باأعمال العنف �شد المراأة واحدًة من اأهم

ا. ويزيد 
ً
ا �شعب

ً
لهذه الممار�شات والنتهاكات، لأّنه يجعل من تحديد الوقائع ومتابعة تداعياتها اأمر

في �شعوبة الأمر اأن البرامج الثقافية التي ت�شاعد في معالجة هذه الم�شكلة هي من النوع المكلف 

منظمات  عن  ال�شادرة  التقارير  بفعل  تتك�ّشف  اأخذت  قد  الظاهرة  هذه  اأن  غير  الأمد.  والطويل 

حقوق الإن�شان وحقوق المراأة، الوطنية والعالمية، ومن خالل الدرا�شات التي تجريها مراكز البحوث 

ومالجئ الن�شاء. ي�شاف اإلى ذلك اأن و�شائل الإعالم بداأت في الآونة الأخيرة باختراق المحظورات 

التي تكتنف هذا المو�شوع. 

 ل لب�س فيها، 
ٍ
م، ب�شورة

ِّ
اإن جميع البلدان العربية تحتاج اإلى �شل�شلة من القوانين التي تجر

ثقافة  لتغيير  ذاته،  بحد  يكفي،  ل  القوانين  تغيير  اأن  غير  الن�شاء.  �شد  الموّجهة  العنف  اأعمال 

ب من الم�شوؤولية التي تديم المخاطر المهددة لالأمن ال�شخ�شي للمراأة العربية. يتطّلب الأمر 
ّ
التهر

معّقدة حول  اأن ق�شايا  ذلك  الن�شاء،  المتجّذر �شد  التمييز  لمكافحة  التوجهات  تبدل عميقا في 

الثقافة والعادات المتوارَثة والمجتمع تكمن خلف محاولت الإ�شالح ال�شرورية الرامية اإلى �شن 

البلدان  تقع على كاهل  والع�شرين  الحادي  القرن  بيئة  وتف�شيرها. وفي  الت�شريعات وتطبيقها 

المجالت  في  انتظارها  طال  تغييرات  اإحداث  في  الإ�شراع  حياَل  ج�شيمة  م�شوؤوليات  العربية 

. ول بد من اتخاذ موقف حازم �شد التمييز بين 
ّ
الجتماعية والثقافية لتعزيز اأمن الن�شاء ال�شخ�شي

اإلى ممار�شات  التعليم، و�شولً  التي ر�شخها نظام  القيم  بدًءا من  الحياة،  الجن�شين في ميادين 

.
ّ
التمييز والتنميط ال�شائدة في مواقع العمل، وو�شائل الإعالم، والمجتمع ب�شكل عام

ك�رش حاجز ال�صمت حول العنف �صد املراأة االإطار 9-4

الم�شدر: فريق التقرير.
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