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انعدام الأمن ال�شخ�صي
للفئات ال�ضعيفة
قام الف�صل ال�سابق بتقييم �أداء الدول العربية في مجال �ضمان �أمن الإن�سان للمواطنين ،وقد تبين �أن ذلك
م�شوب
مر�ضيا .ففي العديد من البلدان ،بدا � ّأن �إطار الأمن الذي توفّ ره الدولة
الأداء لم يكن ،على العموم،
ٌ
ً
حر ّيات المواطنين
بالثغرات القانونية ،وتراقبه وتتولّى تنظيمه م�ؤ�س�سات ال�سلطة التي تقوم على م�صادرة ّ
ال�شخ�صية مقابل ق ْد ٍر محدود من الأمن االجتماعي وال�شخ�صي .وفي معظم الحاالت ،يخ�ضع �أمن المواطن

تتعر�ض بع�ض الفئات
ّ
ملخاطر �شديدة
ناجمة عن التمييز
واال�ستغالل والتهجري

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

�أما هذا الف�صل فينظر في �أو�ضاع المقيمين في البلدان العربية �أو المنتمين �إليها ،ممن ال يتمتعون

معاملتهن،
بالأمن ال�شخ�صي على الإطالق .وهذه الفئات – التي ت�ضم الن�ساء المكرهات اللواتي ُت�ساءُ
ّ
و�ضحايا اال ّتجار بالب�شر ،والأطفالَ المجندين ،والمهجرين داخليا ،والالجئين – تتعر�ض لمخاطر �شديدةٍ
ًّ
َ
ّ
ناجمة عن التمييز واال�ستغالل والتهجير .ويجدر التركيز على هذه الجماعات ب�شكل خا�ص لأن �أو�ضاعها تقع
غالبا عن �أنظار عامة النا�س ،تتعر�ض لال�ضطهاد
خارج نطاق الر�ؤية المجتمعية .هذه الفئات ،التي تخفى
ً

داخل �أ�سرها ومجتمعاتها ،وتعامل كما يعامل العبيد� .أو �أن �أفرا ًدا منها يهيمون على وجوههم في متاهات

مطالبا
الحياة بعد اجتثاثهم من الجذور ،ولي�ست لديهم القدرة على الدفاع عن حقوقهم ،ولي�س ثمة من يقف
ً
بحقوقهم تلك �أو مداف ًعا عنها .وانعدام الأمن ،بالن�سبة �إليهم� ،إنما يقع خارج نطاق المجتمع وال�صميم الذي

تقريبا.
يحرمهم من كل م�ستلزمات الحماية ال�شخ�صية
ً

العنف �ضد الن�ساء:
غياب امل�ساءلة وانعدام الأمن

العنف �ضد املر�أة
ظاهرة عاملية ال ظاهرة
�شائعة يف البلدان
العربية فح�سب

ت�شير التقديرات �إل��ى �أن واح ��د ًة م��ن ك��ل ثالث
ن�ساء على ال�صعيد العالمي تتعر�ض في حياتها
لالغت�صاب وال�ضرب �أو الإرغ��ام على ممار�سة
الجن�س �أو االعتداء 1.ومن هنا ،ف� ّإن العنف �ضد
المر�أة ظاهرة عالمية ال ظاهرة �شائعة في البلدان
العربية فح�سب .وم��ع ذل��ك ،وكما �أو�ضح تقرير
التنمية الإن�سانية العربية للعام  2005نحو نهو�ض
ال �م��ر�أة ف��ي ال��وط��ن العربيّ � ،أن الن�ساء اللواتي
تك ّبلهن في المجتمعات العربية �أنماط القرابة

الأبوية والتمييز المقنّن والإخ�ضاع االجتماعي
والهيمنة الذكورية المت� ّأ�صلة ،يتع ّر�ضن با�ستمرار
لأ�شكال من العنف العائلي وال ُمم� َأ�س�س .بل �إن
االعتداء على المر�أة في بع�ض البلدان العربية،
و�إن و�صل حد القتل ،يخ�ضع لعقوبة مخففة �إذا
«دفاعا عن ال�شرف»
تب ّين �أن الجاني قد ارتكبه
ً
كما يقال.
تجد ال�م��ر�أة في البلدان العربية نف�سها في
مرتب ٍة دون ّي ٍة داخل الأ�سرة ،وال تتمتع �إال بالقليل

تواجه الن�ساء العربيات
العنف خالل خمتلف
مراحل حياتهن

الإطار 1-4

من الحماية من جانب النظام القانوني �إزاء ما
تكابده من انتهاكات من جانب �أفراد العائلة من
الذكور .وتواجه الن�ساء العربيات العنف خالل
مختلف م��راح��ل حياتهن .ففي �صباها تواجه
الإي��ذاء والتعنيف الج�سدي والجن�سي والنف�سي،
وت�شويه �أع�ضائها التنا�سلية ،وال ��زواج في �سن
الطفولة ،وب�غ��اء و�إب��اح�ي��ة الأط �ف��ال؛ وف��ي فترة
المراهقة والبلوغ ،يمكن �أن تتّ�سع هذه االنتهاكات
الجن�سي واالغت�صاب والدفع
لت�شمل اال�ستغالل
ّ
الق�سري ،واالتجار
�إلى ممار�سة البغاء واالنحالل
ّ
بالن�ساء وعنف الزوج واالغت�صاب الزوجي اً
و�صول
2
�إلى القتل المق�صود.
�وه��ا
وي� ّت�خ��ذ العنف ال��واق��ع على ال �م��ر�أة وج� ً
مختلفة ،وقد حدد «الإع�لان ب�ش�أن الق�ضاء على
العنف �ضد المر�أة» 3ال�صادر بقرار من الجمعية
العامة للأمم المتحدة تعبير «العنف �ضد المر�أة»

ب�أنه «�أي فعل عنيف تدفع �إليه ع�صبية الجن�س
ويترتب عليه� ،أو يرجح �أن يترتب عليهً � ،أذى
�أو معانا ٌة للمر�أة� ،سواء من الناحية الج�سمانية
�أو الجن�سية �أو النف�سية ،بما في ذل��ك التهديد
ب�أفعال م��ن ه��ذا القبيل �أو الق�سر �أو الحرمان
التع�سفي من الحرية� ،سواء �أحدث ذلك في الحياة
العامة �أم الخا�صة».
ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية للإناث

وق��د م ّيز بع�ضهم بين ما ا�صطلح على ت�سميته
بالعنف المبا�شر وغير المبا�شر �ضد ال�م��ر�أة.
وت�شمل الممار�سات المدرجة في الفئة الأول��ى
كل �أ�شكال االعتداء التي ُت��راوح ما بين ال�ضرب
واالغ �ت �� �ص��اب وال �ق �ت��ل .ك�م��ا ت�شمل ه ��ذه الفئة
الممار�سات الأخرى التي تلحق الأذى الج�سماني

املوجه �ضد املر�أة يف البلدان العربية
حجم العنف ومداه
ّ

�إن حاالت العنف الم�سجلة �ضد المر�أة ،على الرغم من خطورتها وانت�شارها الوا�سع
النطاق ،ال تعك�س الو�ضع الحقيقي في المنطقة العربية ،بل تقت�صر على الحاالت
التي تتم مالحظتها والإبالغ عنها .وثمة �أعداد كبيرة من الحاالت التي تخفى على
الدرا�سات حول هذا المو�ضوع .ي�ضاف �إلى ذلك �أن بع�ض �أ�شكال العنف يظل طي
الكتمان ،وال ُي َبلَّغ عنه .من الأمثلة على ذلك حاالت الإهانة والعنف اللفظي وحاالت
غالبا من الإبالغ عنها.
العنف التي تتحرج الن�ساء ً
ِ
ِ
مبا�شر.
مبا�شر وغير
يق�سم المحللون العنف الذي ي�ستهدف المر�أة نوعين:
ِّ
ِ
المبا�شر كل �أ�شكال الإيذاء الج�سدي ،مثل ال�ضرب واالغت�صاب
ي�شمل العنف
ٍ
الجن�سي ،الذي
وممار�سات �أخرى تلحق ال�ضرر بج�سد المر�أة .ويدخل الإيذاء
والقتل
ّ
ُيراوح بين التحر�ش واالغت�صاب والهجر ،في عداد هذه الفئة .وعلى الرغم من
الجن�سي �ضد المر�أة في المنطقة العربية ،ف�إنها تبقى م�ستتر ًة
تزايد حاالت العنف
ّ
اجتماعيا لطخة عار ت�صيب ال�ضحية الأنثى
طي الكتمان ل ّأن الك�شف عنها ُي َع ُّد
ً
ّ
وعائلتها.
ِ
المبا�شر ،في�شير �إلى الجوانب التي ين�شط فيها التمييز �ضد
�أما العنف غير
المر�أة من جانب الم�ؤ�س�سات والموروثات االجتماعية والثقافية ال�سائدة بما فيها
القيم والتقاليد والقوانين .ويمكن �أن يندرج العنف اللفظي في عداد ممار�سات
العنف غير المبا�شر لأنه من نتائج هذا التمييز الذي ي�سمح للرجال بممار�سة
العنف �ضد الن�ساء.
وغالبا ما يوجد العنف اللفظي �ضد الفتيات ال�صغيرات اللواتي يتعر�ضن
ً
تعر�ض طهارتهن
للعقوبة
ّ
وتوجه �إليهن التحذيرات من �أنماط ال�سلوك التي ّ
تعد
للخطر .والواقع �أن المطلّقات �أكثر
ً
تعر�ضا لهذا النوع من العنف ،لأن الأ�سرة ّ
خطرا محتملاً ينبغي الحد منه .وتعاني المتزوجات العنف اللفظي �أحيا ًنا
حريتهن
ً
عند اختالل العالقة الزوجية� ،أو عندما ينفِّ �س الزوج عن �إحباطاته وم�شكالته على
ح�ساب من هم �أ�ضعف منه (مثل زوجته �أو ابنته �أو �شقيقته).
ويو�سع محلّلون �آخرون من نطاق العنف لي�شمل العنف االجتماعي ،ويدخل
ّ
الحد من اندماج الن�ساء في المجتمع المحلي ،ومنعهن من
النوع
هذا
في عداد
ّ

�أداء دورهن االجتماعي� ،أو �إنكار حقوق الزوجة االجتماعية وال�شخ�صية لمراعاة
ميول زوجها العاطفية �أو الفكرية .وي�ؤثر ذلك بطبيعة الحال في احترام المر�أة
العاطفي و�صحتها النف�سية وحريتها وقدرتها على االندماج
نموها
لذاتها وفي ّ
ّ
االجتماعي.
وتواجه الأنثى هذا النوع من العنف االجتماعي عندما تحاول العائلة الت�ضييق
عليها �أو �إرغامها �أو �إخ�ضاعها عن طريق منعها من مغادرة المنزل بغير �إذن،
�أو� إجبارها على الزواج دون ر�ضاها� ،أو رف�ض ر�أيها في الق�ضايا التي تم�س
حياتها وم�صيرها.
أي�ضا �شكل من �أ�شكال العنف االجتماعي �ضد المر�أة،
الطالق التع�سفي هو � ً
فقد يطلّق الزوج زوجته ،على �سبيل المثال ،دون علم منها �أو لأ�سباب ال تجيزها
ال�شريعة الإ�سالمية.
أي�ضا واحد من �أ�شكال العنف االجتماعي الذي تعانيه ن�سا ٌء
العنف ال�صحي � ً
كثيرات ،ف�إكراه المر�أة على العي�ش في �أو�ضاع غير منا�سبة� ،أو حرمانها من الرعاية
ال�صحية المقبولة� ،أو تجاهل احتياجاتها ال�صحية الإنجابية عن طريق تنظيم فترات
َ�صر
الحمل والحد من عدد الوالدات ،قد ت�سهم في تدمير حالتها ال�صحية ،و ُتق ِّ
من عمرها .ويميل النا�س في الثقافة العربية والإ�سالمية �إلى الإكثار من الن�سل.
المدبر �ضد المر�أة ،غير
نوعا من �أنواع العنف
�صحيح � ّأن عواقب ذلك قد ال ت�شكّ ل ً
ّ
جانبا من الأ�ضرار التي يلحقها الموروث الثقافي واالجتماعي بالن�ساء.
�أنها تو�ضح ً
والمهم هنا هو ما �إذا كانت الرغبة في الإكثار من الأطفال م�شتركة بين الزوج
�سلبا في �صحة المر�أة الج�سدية.
والزوجة ،وما �إذا كان ذلك ال ي�ؤثر ً
أخيرا ،العنف االقت�صادي �شك ٌل �آخر من �أ�شكال العنف الذي عاد ًة ما ي�ستهدف
و� ً
الن�ساء ،و ُتراوح الأمثلة على ذلك ما بين حرمان المر�أة من الميراث واال�ستيالء على
مواردها االقت�صادية .وفي بع�ض الأحيان يرغم الزوج زوجته العاملة على التنازل
عن راتبها بدعوى الم�ساهمة في ميزانية البيت وت�أمين احتياجات الأ�سرة ،وبحجة
ذلك قد ُت�صا َدر ممتلكات المر�أة ودخلها دون مبرر.

الم�صدر :مريم �سلطان لوتاه ،ورقة خلفية للتقرير.
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بالمر�أة مثل ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية الذي ي�س ّبب
آالم��ا مب ِّرحة وتترتّب عليه �أ�ضرار بدنية ونف�سية
� ً
دائمة ،وقد يف�ضي �إلى الموت المبكر جراء النزيف
وااللتهابات وال�صدمات الع�صبية.
ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية للإناث� ،أو ما ي�س ّمى
بختان الإن��اث ،عملية غير �شرعية ق ّلما تُذ َكر في
الكتب وال�م��راج��ع الطبية ،وه��ي تدخل ف��ي باب
الجرائم في القانون الدولي 4.وينطوي �إج��راء
ه��ذه العملية على ث�لاث ج��رائ��م )1( :الت�سبب
ب��الأذى الج�سماني؛ ( )2انتهاك كرامة المر�أة؛
( )3ممار�سة طبية غير مرخَّ �صة� .إال �أن مواقف
الأنظمة القانونية �إزاء هذه الممار�سة ت��راوح ما
بين الإذن والحظر ،بل �إن بع�ض البلدان ما زال
ي�ص ّرح بها .ي�ضاف �إلى ذلك �أن الحظر القانوني
لختان الإن ��اث ق��د ال يكون ل��ه ت�أثير حقيقي في
الواقع ،لأن المعتقدات التقليدية الموروثة تحبذه
وتقف �إلى جانبه .كما تت�ضافر جهود �شخ�صيات
عامة نافذة وقوى �سيا�سية واجتماعية محافظة
للدفاع عنه.
ويمكن الإ�شارة هنا �إلى �أنه �صدرت في م�صر،
في �أوا��س��ط العام  ،2008تعديالت على قانون
الطفلّ 5
تحظر ختان الإن��اث وتع ّده عملاً جرم ًّيا
وت�س ّد بالنتيجة ث�غ��ر ًة ف��ي ال�ق��ان��ون كانت تجيز
للمحترفين في مجال ال�صحة و�آخرين الإق��دام
على هذه الممار�سة .وفيما ت�ؤكد �أغلب البلدان
العربية التي ت�شهد هذه الممار�سة حر�صها على
�سن الت�شريعات ال�ت��ي ت�ح�ظ� ّره��ا ،ف� ��إن التقدم
ال�ب�ط��يء ف��ي ه��ذا ال�م�ج��ال يعني ا�ستمرار هذه
الممار�سة ال�م��ؤذي��ة بكل م��ا تحمله الكلمة من
دالالت .وت�سهم في ا�ستدامتها عوامل الفقر وتدنّي
م�ستوى الوعي ال�صحي والتربية الجن�سية وانت�شار
التمييز القانوني �ضد الن�ساء وغياب الخطاب
الديني الم�ستنير وال ُم ْق ِنع.
ّ
يغطي العنف غير المبا�شر مجموع ًة وا�سعة من
الممار�سات االجتماعية والثقافية ،ومن العادات
المتوارثة والقوانين التي تنطوي على التمييز
ويو�سع بع�ض ال��دع��وات
على �أ�سا�س الجنو�سةِّ .
الن�سائية هذا المفهوم لي�شمل العنف االجتماعي
تقييدا لم�شاركة المر�أة
الذي يمثل �أحد جوانبه ً
في المجتمع والحياة العامة ،بينما يمثل جانبه
الآخ ��ر ح��رم��ان ال �م��ر�أة المتزوجة م��ن ممار�سة
حقوقها االجتماعية وال�شخ�صية ويرغمها على
تلبية متطلبات الزوج العاطفية .ويلحق هذا العنف
ال�ضرر بمكانة المر�أة ،فهو يعوق نموها العاطفي
وا�ستقرارها النف�سي بحرمانها من �أن تعي�ش حيا ًة
طبيعي ًة وتتفاعل مع المجتمع الذي تعي�ش فيه .وقد
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ن�سبة انت�شار ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية بني الإناث،
 6بلدان عربية
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تواجه المر�أة مثل هذا العنف عندما تحظر عليها
العائلة �أو �أح��د �أفرادها مغادرة البيت� ،أو تمنع
من التعبير عن ر�أيها في ق�ضايا حا�سمة بالن�سبة
�إلى م�صلحتها وم�ستقبلها .وبع�ضهم يدرج �ضمن
�أ�شكال العنف االجتماعي الطالق التع�سفي –
عندما يط ّلق الرجل زوجته دون �إبالغها بالأمر،
�أو لأ�سباب ال يبررها القانون (مريم �سلطان لوتاه،
ورقة خلفية للتقرير).

ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية
للإناث عملية غري �رشعية
قلما ُتذكَ ر يف املراجع الطبية

�سن الطفولة
تزويج الإناث في ّ

في �أنحاء عديدة من المنطقة العربية ،يجري
تزويج الفتيات في �سن مبكرة من رج��الٍ �أكبر
منهن �سنًّا ف��ي غالب الأح �ي��ان .وي �ه � ّدد ال��زواج
ّ
المبكر والحمل في فترة المراهقة �صحة الأمهات
ال�شكل 1-4
ن�سبة الن�ساء من الفئة العمرية (� 24-20سنة) ممن تزوجن
عربيا*2006-1987 ،
بلدا
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ًّ
الجزائر
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*ت�ستند هذه البيانات �إلى �أحدث المعطيات المتوافرة خالل الفترة الزمنية المذكورة.
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العنف اجل�سدي �ضد الن�ساء
يف املجتمعات العربية ،من
املو�ضوعات املحظورة

الإطار 2-4

والأط�ف��ال ،وي��زي��دان من قابلية الإن��اث للتع ّر�ض
للعنف .كما يف�ضي ال��زواج المبكر �إل��ى الطالق
والتفكك العائلي وتربية �سيئة للأطفال ،وي�شجع في
العادة على الحمل المبكر وارتفاع مع ّدل الإنجاب
وهذا وي�ؤدي بدوره �إلى مخاطر �صحية وا�ضحة لك ّل
�أ ّم �شابة ولمواليدها على ال�سواء .والمرجح �أن ال
تعرف العرو�س ال�شابة �شي ًئا عن و�سائل منع الحمل
�أو الأم��را���ض المنتقلة جن�س ًّيا ،و�أن تكون �أكثر
تعر�ضا لق�ساوة ال��زوج و�إ�ساءاته .لهذه الأ�سباب
ً
كثي ًرا ما يكون بيت الزوجية الذي تدخله العرو�س
طفل ًة �أو مراهق ًة محفوفًا بانعدام الأمن.

العنف الج�سدي
يف اليمن ،عرو�س طفلة تلج�أ اىل الق�ضاء لإن�صافها

في �أوائل العام  ،2008ا�ستقلّت العرو�س المتزوجة حديثًا ،نجود علي� ،سيارة عمومية وتوجهت
�إلى محكمة غرب الأمانة في �صنعاء – اليمن ،وطلبت الطالق من زوجها الذي �أرغمت على االقتران
تقريبا،
به .وكان زوجها ،وعمره ثالثة �أ�ضعاف عمرها ،يغت�صبها وينهال عليها بال�ضرب كل يوم
ً
فقررت �أنها قد تحملت ما فيه الكفاية.
�ستمر دون �أن ي�أبه لها �أحد ،لوال عمر العرو�س �آنذاك:
تها،
أ�سوي
وكانت حكاية العرو�س ،على م� ّ
ّ
فقد كانت نجود علي في التا�سعة من العمر.
عندما �سمعت �شذى نا�صر م�صادف ًة ق�صة نجود علي ،وهي محامية مرموقة ومن دعاة حقوق
قررت �أن تمثِّل الطفلة مجا ًنا .وبعد ذلك ب�أ�سبوع واحد� ،صدر حكم ق�ضائي تاريخي :لقد
الإن�سان،
ْ
�أُبطل «الزواج».
رمزا للقمع والوح�شية
�أثارت معاناة نجود
�ضج ًة هائلةَ ،
وع َّد الكثيرون هذه الحالة ً
وتمردها ّ
ّ
أبوية الم�سيطرة في المجتمع ،ولكنها كانت بالن�سبة �إلى الآخرين،
ال�صارخة بداللتها على النزعة ال ّ
أ�صواتهن
�سن الطفولة ،ورفعن �
ّ
م�صدرا للإلهام .فقد حذت حذوها كثيرات من �ضحايا الزواج في ّ
ً
ٍ
مطالبات بالعدالة ،فيما كان الدعاة الن�شطون والم�س�ؤولون في الحكومة في اليمن ينادون
عاليا،
ً
با ّتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف ممار�سات الزواج المبكر .وفي �أعقاب حالة نجود ،بد�أت مجموعة
من الم�شرعين في اليمن بالدعوة �إلى رفع ال�سن القانونية للزواج من � 15إلى � 18سنة.
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اجلدول 2-4
البلد
الأر�ض الفل�سطينية
املحتلة

التقديرات حول انت�شار حاالت االعتداء على الن�ساء
(العنف اجل�سدي) يف �سبعة بلدان عربية

الن�سبة املئوية للن�ساء
اللواتي تعر�ضن لالعتداء

م�صدر
املعلومات

% 32

منظمة الأمم املتحدة للطفولة
(اليوني�سف)

اجلزائر

% 31.4

�سورية

% 21.8

جمل�س حقوق الإن�سان
(الأمم املتحدة)

�صندوق الأمم املتحدة الإمنائي
للمر�أة (اليونيفيم)

�سنة
الدرا�سة
2000
2008
2005

العراق

( % 22.7و�سط العراق وجنوبه)

منظمة ال�صحة العاملية

2006/7

لبنان

% 35

�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان

2002

م�رص

اليمن

ومع �أن الزيجات المبكرة �آخ��ذة بالتناق�ص
في البلدان العربية ،ف��إن �أع��داد الإن��اث اللواتي
يتز ّوجن في �سنوات المراهقة ما زال��ت مرتفعة
ن�سب ًّيا في بع�ضها .وكما يو�ضح ال�شكل  1-4التالي،
ف�إن ن�سبة الن�ساء في الفئة العمر ّية � 24-20سنة
م ّمن تزوجن وهن دون الثامن َة ع�شر َة من العمر
ت�صل ،ح�سب تقديرات اليوني�سف� ،إل��ى  45في
المائة في ال�صومال ،و  37في المائة في موريتانيا
واليمن ،و  30في المائة في جزر القمر ،و  27في
المائة في ال�سودان.

( % 10.9كرد�ستان)

( % 35من الن�ساء املتزوجات)
( % 50من الن�ساء املتزوجات)

82

جلنة الأمم املتحدة االقت�صادية
واالجتماعية لغرب �آ�سيا (ا�سكوا)
�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان

2007
2003

تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

من ال�صعب قيا�س درجة انت�شار العنف الج�سدي
�ضد الن�ساء في المجتمعات العربية ،ذلك �أنه من
المو�ضوعات المحظورة في ثقافة ت�سودها ال�سيطرة
الذكورية .وهذا العنف يمار�س ب�شكل غير منظور
في البيوت على الزوجات وال�شقيقات والأمهات.
وال تقوم ال�ضحايا ،على الأرجح ،بالإبالغ ع ّما يلحق
بهن من الأذى على �أيدي �أفراد العائلة� .أما الر�أي
ّ
العا ّم والم�س�ؤولون في ال�سلطة وال�شرطة فيتحا�شى
تق�صي هذه الم�سائل العائلية ،وبخا�صة منها
من ّ
خا�صة
ما يتعلق بالن�ساء.
وي�صح ذل��ك ب�صورة ّ
ّ
على الجماعات الأكثر فق ًرا ،حيث ُت َع ُّد مثل هذه
المعاملة قد َر المر�أة المحتوم .من هنا ف�إن �إغفال
الإب�لاغ عن هذه الجرائم وت�سجيلها هو ال�شائع
تجدي نف ًعا،
لأن الن�ساء يعرفن �أن ال�شكاوى لن
َ
�أو �أنّها بحد ذاتها ُت َع ُّد �أم � ًرا معي ًبا .وق��د �أظهر
ا�ستطالع �أجري في نطاق التقرير الوطني للتنمية
الب�شرية في ال�ع��راق في العام � 2008أن كثي ًرا
من الن�ساء المتزوجات يتق ّبلن العنف على �أيدي
�أزواجهن باعتباره �أم ًرا له ما يبرره لأن الموروثات
االجتماع ّية على م��دى ق��رون قد غ��دت عن�ص ًرا
تكوينهن ال�شخ�صي حول �سيادة الحقوق
�أ�صيلاً في
ّ
التي يتمتّع بها الرجال.
قوانين الزواج

تت�ض ّمن القوانين في عدة دول عربية الكثير من
البنود والأحكام القانونية في �صلب قوانين الأ�سرة
التي ت�ؤكد حقوق الوالية للرجل على المر�أة عند
ال��زواج .ويتم ّثل الموقف الذي تنطوي عليه هذه
الأح�ك��ام في �أن ال�سالمة وال��رف��اه ال�شخ�ص ّيين
للمر�أة ،بو�صفها �أق� ّل مرتب ًة من الذكر ،ال يمكن
�ضمانها �إال عن طريق الرجل .وعلى هذا الأ�سا�س
ف�إن القوانين التي يفتر�ض فيها �أن ت�ؤ ّمن �سالمة

المر�أة في الحياة الزوجية هي نف�سها التي تمهد
لممار�سة التمييز �ض ّدها وتجعلها ،في واقع الأمر،
رهنًا ب�أهواء الرجل.
تفرز قوانين الأحوال ال�شخ�صية التي تك ّر�س
التف ّوق الذكوري داخل العائلة ،و�ض ًعا يجعل المر�أة
في حالة تتّ�سم بالخ�ضوع .ففي ظ ّل هذه القوانين
ال�سائدة في معظم البلدان العربية ال يحق للمر�أة
�أن تطلب الطالق �أو تعار�ض تع ّدد الزوجات .ويع ّد
الطالق في العادة حقًّا من حقوق الرجل ،ال حلاًّ
ٍ
لم�شكالت زوج ّي ٍة معينة ،حتى في الحاالت التي
تعطى فيها المر�أة ذلك الحقّ ر�سم ًّيا .ومع ذلك
فقد تحقق في ال�سنوات الأخ�ي��رة بع�ض التقدم
الذي عبرت عنه القوانين والتعديالت التقدمية
ف��ي بع�ض ال �ب �ل��دان ال�ع��رب�ي��ة .وم ��ن جملة ه��ذه
الإطار 3-4

التطورات �إقرار قانون الخُ لْع (الذي يجيز للمر�أة
المبادرة بطلب ال�ط�لاق) في م�صر (،)2000
وال�ت�ع��دي�لات على م��دون��ة الأ� �س��رة ف��ي المغرب
( ،)2002والجزائر ( ،)2005التي تبنّت بنو ًدا
م�شابه ًة لما ورد في مد َّونة الأ�سرة المط ّبقة في
تون�س ،حيث تتمتّع المر�أة بالحق في تزويج نف�سها
ولي الأمر على ذلك .وكان
دون ا�شتراط موافقة ّ
من جملة هذه الخطوات القانونية المن�صفة في
هذين البلدين تقييد تع ّدد الزوجات؛ ومنح المر�أة
الحق في �أن تعلن ،في عقد الزواج ،رف�ضها لتعدد
ال��زوج��ات ،وح�صر الطالق بقرار من المحكمة
�أو بالتوافق بين الزوجين ،والإق��رار ب�� ّأن المر�أة
تتمتع بحق الو�صاية على نف�سها ح��ال بلوغها
الحادية والع�شرين من العمر.

التمييز �ضد املر�أة هو
العن�رص البارز يف قوانني
الأحوال ال�شخ�صية يف
معظم البلدان العربية

احلقوق القانونية للمر�أة العربية يف ظل قوانني الأحوال ال�شخ�صية

لو نظرنا �إلى كيفية تطبيق القواعد القانونية المختلفة لوجدنا في قوانين
مثال
الأحوال ال�شخ�صية العربية التي ت�شمل كلاًّ من الم�سلمين وغير الم�سلمين اً
أ�سا�سا �إلى
وا�ضحا على التمييز
ً
الجنو�سي ُ
الم َق َّنن بين الجن�سين .ويرجع ذلك � ً
ّ
م�ستمدة من ت�أويالت فقهية دينية و�آراء فردية
�أن قوانين الأحوال ال�شخ�صية
ّ
تاريخية �سحيقة .فقد تر�سخت منذ تلك العهود ثقافة التمييز،
تعود �إلى عهود
ّ
و�أ�ضفيت على تلك الت�أويالت والآراء هالةٌ من القدا�سة والع�صمة ،فيما اختلطت
المعتقدات الدينية المطلقة الرا�سخة �إلى حد بعيد بجوانب من الواقع التاريخي
الن�سبي للمجتمعات المحل ّّية.
ّ
�إن قوانين الأحوال ال�شخ�صية للم�سلمين التي تنبع كل ًّّيا من �أ�صول ال�شريعة
حق الطالق كما ي�شاء .ويحق للزوج وحده ،وفق
الإ�سالمية ،تعطي الرجل وحده ّ
�إرادته وم�شيئته� ،إبطال الطالق و�إلغا�ؤه في حاالت الطالق غير البائن .ومقابل
ذلك ،ال ت�ستطيع الزوجة �أن تطلّق زوجها �إال بحكم ت�صدره المحكمة لأ�سباب محددة
منها :ال�ضرر الذي يلحقه الزوج بالزوجة؛ غياب الزوج �أو هجره زوج َته �أو تق�صيرُه
في �إعالتها؛ �أو �سجن الزوج .ووفقًا لهذه القوانين من واجب الزوج وحده �أن يقوم
ويتعين على الزوجة ،لقاء ذلك� ،أن
ب�أمر العائلة ،ب�صرف النظر عن ثروة زوجته،
ّ
تطيع الزوج وبذلك تكون الإعالة من جانب الزوج مقابلَ ما يفر�ض على الزوجة من
قيود .ي�ضاف �إلى ذلك �أن للزوج الحق في تعدد الزوجات.
وفي �إطار المحافظة على هذه المبادئ الجوهرية جرت محاوالت للإ�صالح
وللق�ضاء على بع�ض مظاهر التفرقة والتمييز في عدد من قوانين الأ�سرة
العربية ،ومن الأمثلة في هذا الإطار المحاوالت ،التي اقت�صرت على تلطيف بع�ض
الممار�سات الفظّ ة :وقف �إنفاذ حكم الطاعة الذي ت�صدره المحكمة (بفر�ض طاعة
الزوجة لزوجها بالقوة)؛ وواجب الزوج والكاتب العدل �إبالغ الزوجة الأولى بنية
زوجها الزواج من امر�أة �أخرى؛ وجعل حق الزوج بالزواج من امر�أة ثانية م�شروطً ا
بعذ ٍر مقبول وبتوخيه العدل بين الزوجات؛ ومنح الزوجة حق تطليق الزوج �إذا
تزوج امر�أ ًة �أخرى .ومن الأمثلة الأخرى حق ال ُخ ْلع (الذي يجيز للزوجة �أن تطلّق
ّ
نف�سها من زوجها دون �أن تتحمل �أية تبعات �إذا تنازلت عن حقوقها المالية) وفي
هذه الحالة يكون لكال الزوجين الحق في �إنهاء عقد الزواج .ي�ضاف �إلى ذلك �أن
من واجب الزوج االلتزام ب�إبالغ مطلّقته �إذا رغب في �إعادتها ،وبت�سجيل عودتها
�إليه .كذلك من حق الزوجة �أن تحدد بع�ض ال�شروط في عقد الزواج ما دامت

هذه ال�شروط ال تعار�ض �أ�صول ال�شريعة الثابتة المتعلّقة بالزواج .وتعطى الزوجة
كذلك الحق في ح�ضانة �أطفالها حتى انتهاء فترة الح�ضانة القانونية� ،إذا كان
ت�ستمر في العي�ش في بيت الزوجية خالل
يحق لها �أن
ذلك في م�صلحتهم .كما ّ
ّ
فترة ح�ضانتها للأطفال.
فم�ستمدة من معتقداتهم
ال�شخ�صية لغير الم�سلمين
أحوال
�أما قوانين ال
ّ
ّ
ت�ضيق المجال كي ال نقول ،تحظر على
العموم،
على
وهي،
الطائفية والدينية.
ّ
ّ
الزوجة �أن تطلّق نف�سها .وعلى �سبيل المثال ف�إن الزوجة التي تنتمي �إلى الطائفة
الم�سيحية الأرثوذك�سية ال ت�ستطيع الطالق �إال لأ�سباب محددة ،وطبقًا لحكم �صادر
الكن�سية .غير �أن الزوجة الكاثوليكية ال ت�ستطيع الطالق �إطالقً ا وب�أي
عن المحكمة
ّ
ٍ
هجرا بين الزوجين .ومن
باالنف�صال
إال
�
الحال
هذه
في
ي�سمح
وال
أحوال.
حال من ال
ً
الوا�ضح ،في ما يتعلق بحقوق الزوجين خالل الزواج� ،أن للزوج اليد العليا في
هذا الخ�صو�ص.
موحد ًة للأحوال ال�شخ�صية،
قوانين
العربية
البلدان
غالبية
ق
تطب
َّ
وفي حين ّ
ٍ
ت�شريعات معدل ًة بهذا
القانوني ،ف�إن بع�ضها قد ا�ستحدث
من حيث التنظيم
ّ
وي�صح ذلك على بع�ض الدول مثل البحرين وقطر ولبنان وم�صر .ومن
ال�ش�أن.
ّ
ومحكَ مة للأحوال ال�شخ�صية تهدف �إلى
المهم ،والحالة هذه ،و�ضع قواعد وا�ضحة ْ
ّ
تحقيق الو�ضوح القانوني .وال يمكن �أن يتحقّق النجاح لمحاوالت الق�ضاء على
التمييز �ضد المر�أة �إال بتطوير هذا القانون المن�شود.
مجمل القول � ّأن التمييز �ضد المر�أة هو العن�صر البارز في قوانين الأحوال
و�ضوحا فيها منه في �أية مناطق �أخرى.
ال�شخ�صية في البلدان العربية ،وهو �أكثر
ً
ٍ
ت�شريعي ًة للتخفيف من هذا
تعديالت
أدخلت
دول مثل م�صر قد �
ومع ذلك ف�إن اً
ّ
التمييز� ،إال �أن هذه المحاوالت ال ترقى �إلى م�ستوى التعديالت التقدمية التي
�أدخلت على ت�شريعات دول المغرب العربي ،مثل قوانين ومدونات الأحوال
ال�شخ�صية والأ�سرة في تون�س ،والمغرب ،و�إلى ح ٍّد �أقلّ  ،في الجزائر .وي ّت�ضح
من الدرو�س الم�ستخل�صة من ت�شريعات المغرب العربي �أن من الممكن �صياغة
ٍ
قدرا �أكبر
قوانين عربية تحافظ على المنطلقات الدينية ،مع تبني ت�أويالت تحقق ً
من الم�ساواة بين الرجال والن�ساء ،وت�سهم في �إزالة الإجحاف التاريخي الذي لحق
بالمر�أة في العالقات العائلية.

الم�صدر :محمد نور فرحات ،ورقة خلفية لتقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام .2005
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وقّ عت غالبية الدول
العربية على اتفاقية
الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة

اجلدول 3-4
البلدان
الأردن

الأر�ض
الفل�سطينية
املحتلة
الإمارات

البحرين

تون�س

اجلزائر

ج

ال�سودان
�سورية

ال�صومال
العراق

عمان

ج

الكويت

ليبيا

اليمن

د

 9و 15و16

 6ت�رشين �أول�/أكتوبر 2004

 2و 9و 15و 16و29

� 20أيلول�/سبتمرب 1985

 9و 15و 16و29

 31ت�رشين �أول�/أكتوبر 1994

ال حتفظات

� 7أيلول�/سبتمرب 2000

ال حتفظات
 9و29

� 28آذار/مار�س 2003
� 13آب�/أغ�سط�س 1986

 2و 9و 16و29

 21حزيران/يونيو 1993

� 10أيار/مايو 2001

� 30أيار/مايو 1984

(بالإنجليزية).

 2و 9و 15و 16و29

 2و 9و 15و 16و29

� 18أيلول�/سبتمرب 1981

ال�سيا�سة ( 2008بالإنجليزية)؛ وقف العنف �ضد المر�أة 2008

 2و 9و 15و 16و29

 2كانون �أول/دي�سمرب 1998

� 16أيار/مايو 1989

ج

الت�صديق على
الربوتوكول االختياري

في  11كانون الأول/دي�سمبر � ،2008ألغى المغرب
تحفظاته على «اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد المر�أة» (�سيداو) .وكان المغرب قد ان�ضم
�إلى االتفاقية في  21حزيران/يونيو  ،1993مع التحفظ
على ثالث مواد باعتبارها ال تن�سجم وتعاليم ال�شريعة
إ�سالمية .وكان �أحد التحفظات يتعلق بالمادة 16
ال
ّ
حول الم�ساواة بين الزوجين في عقد الزواج �أو في
�إبطاله ،ل ّأن ال�شريعة ال تمنح المر�أة حق الطالق �إال بقرار
من المحكمة ال�شرعية .واعتبرت هذه التحفظات غير
أقر البرلمان «مدونة الأ�سرة» المعدلة
�ضرورية بعد �أن � ّ
عام  ،2004والتي زادت من حقوق المر�أة ب�صفة عامة.
وقد تناول الكتاب الثاني – الق�سم الرابع من المدونة،
تحديدا ،الحقوق والواجبات في م�س�ألة الطالق.
ً

الم�صدر� :شبكة المعارف الدولية للن�ساء العامالت في ميدان

 21ني�سان�/أبريل 1997

م�رص

موريتانيا

التحفظات على
املواد والبنود ب

 1متوز/يوليو 1992

� 2أيلول�/سبتمرب 1994

ج

املغرب

تاريخ
امل�صادقة �أ

� 7شباط/فرباير 2006

قطر

لبنان

ملحة عامة عن م�صادقات البلدان العربية على «اتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة» (�سيداو)2009 ،

� 22أيار/مايو 1996

جزر القمر
ال�سعودية

ي�ستدعي تعزيز الأمن ال�شخ�صي للمر�أة العربية
�إحداث تغييرات جوهرية في القوانين التي تحكم
ق�ضايا ال ��زواج وال �ط�لاق وال�ع�ن��ف �ضد الن�ساء
والأحوال ال�شخ�صية للن�ساء .ومع �أن بع�ض البلدان
ال�ع��رب�ي��ة ،مثل تون�س وال �ج��زائ��ر وال �م �غ��رب ،قد

 18حزيران/يونيو 2002

ج

جيبوتي

اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد المر�أة

الإطار 4-4

املغرب ي�سحب حتفظاته على
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة (�سيداو)

 9و 15و 16و29
 9و 16و29

 9و 16و29
 2و16

 2و 9و 16و29

 18حزيران 2004

ال حتفظات

حتفظات عامة
29

الم�صدر  :الأمم المتحدة � -شعبة النهو�ض بالمر�أة ( 2009بالإنجليزية).
مالحظة:
�أ /الم�صادقة على االتفاقية ت�شمل �أعمال الت�صديق واالن�ضمام والتوارث.
ب /تتمحور تحفظات البلدان العربية ب�شكل �أ�سا�سي حول التعار�ض بين الت�شريعات الوطنية وال�شريعة الإ�سالمية من جهة ،والمواد ،2
 16 ،15 ،9و ،29التي تن�ص على الآتي ،على التوالي:
تتناول المادة  2الم�ساواة �أمام القانون ،وتحظر التمييز �ضد المر�أة في الد�ساتير والت�شريعات الوطنية.
تتناول المادة  9حقوق الجن�سية.
تتناول المادة  15م�ساواة المر�أة بالرجل من حيث ال�صفة الق�ضائية في الق�ضايا المدنية.
تتناول المادة  16الزواج والعالقات الأ�سرية.
تتناول المادة  29التحكيم بين الدول الأطراف و�إحالة النزاع حول تف�سير االتفاقية �أو تطبيقها ،على محكمة العدل الدولية.
ج /ي�شير الإعالن �إلى �أن الدولة لي�ست ُملزَ م ًة بتنفيذ �أي من بنود �سيداو التي تتعار�ض مع ال�شريعة الإ�سالمية.
د /في � 22أيار/مايو  ،1990اتّحدت الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية ال�شعبية تحت لواء الجمهورية اليمنية.
ُت َع ُّد اليمن طر ًفا في االتفاقيات التي �أبرمت قبل االتحاد منذ التاريخ الذي �أ�صبحت فيه �إحدى الدولتين طر ًفا فيها .وكانت جمهورية
اليمن الديمقراطية ال�شعبية قد �صادقت على اتفاقية �سيداو في � 30أيار/مايو من العام .1984
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تقدما حقيق ًّيا في تعديل قوانين الأحوال
حققت ً
ال�شخ�صية ،ف ��إن بلدا ًنا كثير ًة �أخ��رى م��ا زال��ت
متخ ّلفة ج ًّدا في هذا المجال.
لقد وقعت غالبية ال��دول العربية «اتفاق ّية
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة»
(�سيداو) و�صادقت عليها وه��ي ،من ث� َّ�م ،ملزمة
بتطبيق �أحكامها با�ستثناء البنود التي تحفّظت
عليها .غير �أن بيت الق�صيد يكمن في ما �أبدته
هذه ال��دول من تحف ٍ
ّظات عديدة و�أ�سا�سية على
االتفاقية بدعوى �أن بع�ض بنودها يتعار�ض مع
وبخا�ص ٍة المادة الثانية
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية،
ّ
التي تك ّر�س مبد�أ الم�ساواة بين الرجال والن�ساء.
وكما �أو��ض��ح تقرير التنمية الإن�سانية العربية
للعام  ،2005االعترا�ض على هذا المبد�إ يلغي،
في واقع الأمر ،م�صادقة هذه الدول على االتفاقية
ويثير ال�شكوك ح��ول النية بااللتزام ب�أحكامها.
ويتع ّين على الدول العربية� ،إذا ما �أرادت �إثبات
�صدق ّيتها وتحقيق تقدم حقيقي في تنفيذ �أحكام
االتفاقية �أن تعيد النظر وت�سحب ما �أبدته من
تحف ٍ
ّظات عليها.
جرائم ال�شرف

«جرائم ال�شرف» هي ال�شكل الأ��س��و�أ �سمع ًة بين
�أ�شكال العنف التي تمار�س �ضد المر�أة في عدة
مجتمعات عربية .ت�ستهدف هذه الجرائم المر�أة

عقا ًبا لها على فعل تع ّده عائلتها �سلو ًكا مناف ًيا
للأخالق ،قد ُيراوح بين العالقة الجن�سية خارج
نطاق الزواج وبين مجرد االختالط برجال خارج
الو�سط العائلي .وق��د ي�صل الأم ��ر ح � َّد القتل،
الح ْمل واح� ً�دا من نتائج تلك
وبخا�صة �إن ك��ان َ
الفعلة المح ّرمة .وفي بع�ض البلدان يقف القانون
�إلى جانب من يرتكبون تلك الجرائم عن طريق
تخفيف العقوبات عليهم.
ونلفت النظر �إلى حالة الأردن والجدل القائم
ح��ول المادتين  98و  340م��ن ق��ان��ون العقوبات
تن�ص على �أن مرتكب
الأردن��ي .فالما ّدة  98منه ّ
الجريمة ي�ستفيد من العذر المخفّف �إذا �أق��دم
ٍ
غ�ضب �شديد ناتج من عملٍ غير
عليها «ب�صورة
المجني عليه».
محقٍّ وعلى جانب من الخطورة �أتاه
ّ
وتحديدا البند الأ ّول منها،
بل كانت الما ّدة ،340
ً
تمنح الرجل �إعفا ًء تا ًّما من العقوبة �إذا قتل �أو
جرح �أو �ش ّوه زوجته �أو �إحدى قريباته �أو ال�شريك
في عمل الزنى ،قبل تعديلها في العام  2001بعد
معرك ٍة ت�شريع ّي ٍة طويلة ،غير �أن القانون ما زال
ُيو ِقع العقوبة المخفّفة باال�ستناد �إلى المادة ،98
التي يلج�أ �إليها الق�ضاة عادةً.
الإطار 5-4

ويتب ّين من درا�ستين عن قتل الن�ساء في لبنان،
�صادرتين في العام  62007و 72008ب�إ�شراف
«الهيئة اللبنانية لمناه�ضة العنف �ضد المر�أة»
وجمع ّية «كفى» � ّأن المادة  562من قانون العقوبات
اللبناني تجيز تخفيف العقوبة على الجرائم
ّ
المرتكبة بق�صد «الحفاظ على ال�شرف» .وكان
القانوني خف�ض العقوبات
من نتائج هذا الن�ص
ّ
أنواع �شتّى من القتل المق�صود التي ت�ستهدف
على � ٍ
الن�ساء ،وم��ن ث� ّ�م تي�سير ارت�ك��اب ه��ذه الجرائم
هن .وتب ّين �إحدى الدرا�سات �أن  26في المائة
�ض ّد ّ
من �أ�صل  66جريمة قتل متع َّمد �ضحاياها من
الن�ساء كانت دوافعها تتعلق بال�شرف ،غير �أن 55
في المائة من الأحكام التي �صدرت بحق مرتكبيها
كانت تتّ�سم بالرفق والت�ساهل ،وتراوح بين تبرئتهم
والحكم عليهم بال�سجن لمدة ال تزيد عن � 14أو
� 15سنة .وفي المقابل عقوبة القتل من الدرجة
الأول��ى في لبنان هي ال�سجن الم�ؤبد �أو الإع��دام.
و�أظهرت درا�سة �صدرت في العام  1999ا�ستنا ًدا
�إل��ى �سجلاّ ت ال�سلطات اللبنانية بين العامين
 1995و � 1998أن جرائم ال�شرف في لبنان كانت
8
في حدود  12جريمة �سنو ًّيا.

جرائم ال�رشف ت�ستهدف
عقابا لها على
املر�أة
ً
فعل تع ّده عائلتها
منافيا للأخالق
�سلوكا ً
ً

ا�ستطالع الر�أي حول �أمن الإن�سان :كيف يجري التعامل مع الأنثى «ال�ضالة»؟

في اال�ستطالع الذي �أجري لأغرا�ض هذا التقرير عن �أمن الإن�سانُ ،و ِّج َه ْت �أ�سئلة �إلى الم�ستجيبين في الأر�ض الفل�سطينية
ت�صرف �أحد �أفراد الأ�سرة �إذا قامت �إحدى الإناث في العائلة بما يمكن �أن ُي َع َّد خرقً ا
المحتلة ولبنان والمغرب حول كيفية
ّ
يوجه هذا ال�س�ؤال �إلى �أفراد العينة الكويتية .فكان �أغلب الم�ستجيبين في الأر�ض الفل�سطينية
للعادات والتقاليد .ولم َّ
وي�صح ذلك� ،إلى ح ٍّد �أقلّ  ،على لبنانّ � .أما في المغرب ،فقد توزعت
الن�صح.
وتقديم
أمر
ل
ا
ا�ستق�صاء
المحتلة ميالين �إلى
ّ
الفل�سطينيون بين
الم�ستجيبون
ر
ي
خ
وقد
).
الج�سدي
والعنف
،
المالي
والعقاب
(الن�صح،
إجابات
�
ثالث
بين
الآراء بالت�ساوي
ُ
ّ
ِّ
ّ
ّ
المالية للمر�أة �أو احتجازها في المنزل،
�صات
المخ�ص
إيقاف
�
على
يوافقون
أنهم
�
ب
منهم
المائة
في
60
أفاد
عدة �إجابات ،ف�
ّ
ّ
المغربية على �ضربها .ومن ناحية �أخرى،
و  40في المائة على �ضربها ،في حين وافق �أكثر من  40في المائة من العينة
ّ
كليا عن المو�ضوع �أو خيار قتل المر�أة متد ّن ًيا.
حبذوا خيار التغا�ضي ًّ
كان عدد الذين ّ
ردود الفعل في العائلة على انتهاك �إحدى ع�ضواتها للعادات والتقاليد
%
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اجلدول 4-4
البلد

جرائم ال�رشف املب َّلغ عنها 5 ،بلدان عربية
جرائم ال�رشف
املب َّلغ عنها

م�رص

52

العراق (�إربيل
وال�سليمانية)

34

الأردن

الأر�ض الفل�سطينية
املحتلة
لبنان

امل�صدر

الفرتة قيد الدرا�سة

�شعبة النهو�ض باملر�أة لدى الأمم
املتحدة  /مكتب الأمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية

عام 1995

بعثة الأمم املتحدة مل�ساعدة
العراق (يونامي)

جلنة الأمم املتحدة االقت�صادية
واالجتماعية لغربي �آ�سيا (�إ�سكوا)

30-25
12

�إنقاذ الطفولة

12

�إنقاذ الطفولة

ني�سان�/أبريل-

حزيران/يونيو 2007
عام 2005
عام 1995
عام 1998

الم�صدر :يونامي 2007؛ الإ�سكوا ( 2007بالإنجليزية)؛ منظمة �إنقاذ الطفولة ( 2007بالإنجليزية)؛ �شعبة النهو�ض بالمر�أة لدى
الأمم المتّحدة ،مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ( 2005بالإنجليزية)( .انظر المراجع الإح�صائية).

نادرا
ق�ضايا االغت�صاب ً
ما ت�صل �إىل املحاكم
يف البلدان العربية

وال تتوافر �إح�صاءات موثوق بها من م�صادر
عربية ع��ن درج ��ة انت�شار ج��رائ��م ال���ش��رف في
البلدان العربية ،غير �أن من الممكن تكوين انطباع
عن هذه الظاهرة بنا ًء على التقديرات المحدودة
التي تق ّدمها م�صادر دول ّية ا�ستنا ًدا �إلى الحاالت
التي يجري التبليغ عنها فعال.
االغت�صاب والمجتمع

ق ّلما تُب َّلغ ال�شرطة عن حاالت االغت�صاب �أو تن�شرها
ال�صحف في البلدان العربية ،وي�سود االنطباع ب�أن

الإطار 6-4

االعتداءات الجن�سية على الن�ساء قليلة ومتباعدة.
عموما تخ�ضع الن�ساء اللواتي
وفي بلدان العالم ً
�ضهن لالغت�صاب،
يلج�أن الى المحاكم بعد تع ّر ّ
أمرهن �أمام الملإ،
ال�ستجواب م�ؤلم ،والنك�شاف � ّ
والو�صم بالعار في المحيط االجتماعي .غير �أن
ق�ضايا االغت�صاب ن��اد ًرا ما ت�صل �إل��ى المحاكم
في البلدان العربية لأن القوانين المت�صلة بهذا
المو�ضوع تكون �إ ّم��ا غام�ضة و�إ ّم��ا متحيزة �ضد
الن�ساء ،ولأن الأ��س��رة والمجتمع يتعاونان على
الإنكار والت�ستّر على االغت�صاب والمحافظة على
عذر ّية الفتاة والتخفيف من �أه ّم ّية الجريمة ً
حفاظا
على ال�سمعة وال�شرف .نتيجة ذلك ،ي�ستم ّر وقوع
� ِ
أحد �أعنف المخاطر و�أقبحها و�أعمقها ت�أثي ًرا في
�أمن المر�أة ال�شخ�صي فيما يح ّول المجتمع ب�صره
�إلى االتجاه الآخر .و�إذا ما تك�شفت الحالة للعيان
فهي ل ّأن بع�ض الن�ساء اللواتي يتّ�صفن بال�شجاعة
بحقوقهن في مواجهة
لج�أن �إلى الق�ضاء للمطالبة
ّ
�أنواع التح ّيز الرا�سخة التي تكتنف هذه الجريمة.
المعني بم�س�ألة
الخا�ص
وق��د �أ��ش��ار المق ّرر
ّ
ّ
العنف �ضد ال �م��ر�أة �إل��ى الق�صور الخطير في
�وج��ه �ض ّد
البيانات ال�م��وج��ودة ح��ول العنف ال�م� ّ
ال �ن �� �س��اء وال �ف �ت �ي��ات ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن مطالبة
ال�ح�ك��وم��ات بت�شجيع ال�ب�ح��وث وج�م��ع البيانات
وتنظيم الإح�صاءات ح��ول العنف �ضد الن�ساء،
وت�شجيع الدرا�سات حول الأ�سباب الكامنة وراءه
9
والنتائج المترتّبة عليه.

االغت�صاب اجلماعي

العلني بوقوع �أ�شكال من العنف
تزايدا في الإق��رار
�شهدت ال�سنوات الأخيرة
ً
ّ
�ضد الن�ساء من نوع االغت�صاب الجماعي ،وفي ما يلي بع�ض الحاالت المبلَّغ عنها
المقرر الخا�ص
عربيين (هما الجزائر وال�سعودية) ،وتم �إي�صالها �إلى
في بلدين
ّ
ّ
المعني بم�س�ألة العنف �ضد المر�أة و�أ�سبابه وعواقبه.
ّ
الجزائر :وقعت الحادثة في «حا�سي م�سعود» (جنوب الجزائر) ليلة � 13إلى
هجوما عنيفًا على مجموعة
�شن مئات من الرجال
 14تموز/يوليو  ،2001فقد ّ
ً
تقريبا،
الن�ساء
جميع
��ذاء
ي
�
إ
على
الرجال
��دم
ق
�
أ
بمفردهن و
من  39ام��ر�أة يع�شن
ّ
ً
فرديا
وجن�سيا ،ونهبوا ما كان في حجرات الم�سكن .واغت�صبت عدة ن�ساء،
ج�سديا
ًّ
ًّ
ًّ
جماعياَ .مثَل بعد الحادثة  30من مرتكبي الجريمة �أمام المحكمة في «ورقلة»،
�أو
ًّ
مددا تراوح بين �ستة �أ�شهر وثالث
�
�صدرت
حيث
أحكام �ضد  20منهم بال�سجن ً
ٌ
�سنوات ولكن لم ُيحكم على �أي منهم بتهمة االغت�صاب .غير �أن المحكمة العليا
ردت هذا الحكم و�أم��رت ب�إعادة محاكمة الم ّتهمين .وفي العام � ،2005أدانت
مددا
محكمة ِب ْ�سكرة �أغلبية المتهمين بارتكاب الجريمة وحكمت عليهم بال�سجن ً
طويلة ،وبدفع التعوي�ضات لل�ضحايا.

ال�سعودية :في � 22آذار/م��ار���س  ،2007التقت فتاة من بلدة القطيف في
التا�سعة ع�شرة من العمر �صديقًا لها وما �إِن م�ضى وقت ق�صير حتى داهمتهما
ع�صابة من �سبعة رج��ال اختطفوهما تحت التهديد بال�سكاكين واعتدوا على
ال�شاب ثم �أطلقوا �سراحه� .أما الفتاة ،فقد تناوب الرجال ال�سبعة على اغت�صابها
واح ً��دا بعد الآخ��ر .وقد �أ�صدرت المحكمة العامة في القطيف �آن��ذاك على �أربعة
الج ْلد بما ي�صل
أحكاما بال�سجن ً
مددا تراوح بين �سنة وخم�س �سنوات ،مع َ
منهم � ً
�إل��ى َ 1,000ج ْلدة وزي��دت الأحكام يوم  15نوفمبر/ت�شرين الثاني من العام
 .2007وذكرت التقارير �أن ثالثة من �أف��راد الع�صابة ا�ست�سلموا �إلى المحكمة
ماج َريات المحاكمة� ،أدينت
قبل انتهاء المحاكمة .وفي مفارقة خارقة للعادة في َ
الفتاة ال�ضحية ورفيقها في العام  2006بالخلوة مع �شخ�ص من الجن�س الآخر
من غير �أف��راد العائلة .وي�ؤكد المقرر الخا�ص لبرنامج الأمم المتحدة �أن عاهل
عفوا عن الفتاة في كانون الأول/
المملكة العربية ال�سعودي �أ�صدر في ما بعد ً
دي�سمبر .2007

الم�صدر :الأمم المتحدة ،تقرير المقررة الخا�صة المعنية بم�س�ألة العنف �ضد المر�أة و�أ�سبابه
وعواقبه 2008ي.
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وفي تقارير الأع��وام  2006و 2007و،2008
ٍ
حاالت ع ّد ًة من االغت�صاب
الخا�ص
و َّثق المق ّرر
ّ
في بلدانٍ عرب ّية مختلفة هي :البحرين وال�سعودية
وال�سودان والعراق وليبيا .و�أكد المق ّرر كذلك �أن
�إغفال ٍ
يف�سر على
بلد �أو منطقة معينة ال ينبغي �أن ّ
�أنه غياب لم�شكلة العنف �ضد الن�ساء.
االتار بالب�رش
جّ

ي�ش ّكل االتّجار بالب�شر ً
ن�شاطا �ضخ ًما �س ّر ًّيا عاب ًرا
للدول ،تق ّدر قيمته الإجمال ّية بمليارات الدوالرات.
وي�شمل الرجال والن�ساء والأطفال الذين يقعون
�ضح ّية الخطف ،والق�سر �أو اال�ستدراج لممار�سة
�أ�شكال ُمهين ٍة من الأعمال لم�صلحة المتاجرين
بهم .وه��ذا يعني ،بالن�سبة �إل��ى ال��رج��ال ،العمل
الق�سري في ظ ّل ظ��روف غير �إن�سانية ال تُحترم
ّ
فيها حقوق العمل .وبالن�سبة �إل��ى الن�ساء ،يعني
في ال�ع��ادة خدم ًة منزلي ًة ،ال تختلف غال ًبا عن
اجلدول 5-4

الجن�سي والعمل في المالهي
ال��رق ،واال�ستغالل
ّ
الليلية .وبالن�سبة �إلى الأطفال يعني ا�ستخدامهم
الق�سري كمت�س ّولين �أو باع ٍة ج ّوالين �أو �س ّواقين
ّ
الجن�سي
للجمال �أو ي���ؤ ّدي بهم �إل��ى اال�ستغالل
ّ
بما فيه الن�شاطات الإباحية .وهي تبد�أ مع بع�ض
الأط �ف��ال ب��داي � ًة فاجع ًة بتجنيدهم ف��ي �صفوف
المقاتلين� ،أحيا ًنا في الجيو�ش النظام ّية ،و�أحيانا
في الميلي�شيات التي تقاتل تلك الجيو�ش.
ال ت �ت��واف��ر م�ع�ل��وم��ات دق�ي�ق��ة ح ��ول اال ّت �ج��ار
بالب�شر .ذلك �أن معظم هذه العمليات الإجرامية
تتخفّى تحت �ستار ن�شاطات �شرعية ،وتت�شابك في
م�سارات عابرة للحدود ي�صعب ا�ستق�صا�ؤها �أو تت ّبع
تحركاتها .وفي البلدان التي انهارت فيها ال�سلطة
المركز ّية تن�شط حلقات التهريب علنًا .وفي �أغلب
الأحيان ،يت�ستّر االتّجار بالب�شر في البلدان الأخرى
وراء وكاالت التوظيف واال�ستخدام .وتما َر�س خلف
ه��ذه الواجهة �أقبح �ضروب اال�ستغالل و ُي َ�ض َّل ُل
ال�ضحايا ب�إقناعهم ب�أنها مج ّرد و�سيط وحلقة
رب
و�صل تربط ما بين «العميل» و�سوق العمل �أو ّ

ال تتوافر معلومات
دقيقة حول االتجّ ار بالب�رش
يف البلدان العربية

االتار بالب�رش وفقا لل�سجالت املدونة 12لدى مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
حاالت الإبالغ عن جّ

البلدان

بلد املن�ش�إ

بلد العبور

بلد املق�صد

خ�صائ�ص ال�ضحايا

هدف املتاجرة

الأردن

منخف�ض

منخف�ض ج ًّدا

غري مذكور

الن�ساء

اجلن�سي
اال�ستغالل
ّ

غري مذكور

منخف�ض ج ًّدا

متو�سط

متو�سط

منخف�ض

منخف�ض ج ًّدا

الإمارات

غري مذكور

تون�س

منخف�ض

البحرين
اجلزائر

جيبوتي

منخف�ض

غري مذكور

غري مذكور

غري مذكور

ال�سعودية

غري مذكور

منخف�ض ج ًّدا

�سورية

منخف�ض ج ًّدا

غري مذكور

منخف�ض

غري مذكور

ال�سودان

منخف�ض

غري مذكور

ال�صومال

منخف�ض

عمان

غري مذكور

غري مذكور

الكويت

غري مذكور

غري مذكور

ليبيا

غري مذكور

العراق
قطر

لبنان
م�رص

املغرب
اليمن

غري مذكور

غري مذكور

غري مذكور
منخف�ض ج ًّدا
مرتفع

الن�ساء والأطفال

اجلن�سي
اال�ستغالل
ّ

الن�ساء والأطفال (ال�صبيان والبنات)

اجلن�سي
الق�رسي واال�ستغالل
العمل
ّ
ّ

الن�ساء والأطفال

اجلن�سي
اال�ستغالل
ّ

الن�ساء والأطفال (ال�صبيان والبنات)

اجلن�سي
الق�رسي واال�ستغالل
العمل
ّ
ّ

الن�ساء والبنات

اجلن�سي
اال�ستغالل
ّ

الن�ساء والرجال والأطفال (وبخا�صة الأوالد)

الق�رسي
اجلن�سي والعمل
اال�ستغالل
ّ
ّ

غري مذكور

الن�ساء والأطفال (ال�صبيان والبنات) ،والرجال

اجلن�سي
الق�رسي واال�ستغالل
العمل
ّ
ّ

منخف�ض

الأطفال (ال�صبيان والبنات)

اجلن�سي
الق�رسي واال�ستغالل
العمل
ّ
ّ

متو�سط

الن�ساء والأطفال (ال�صبيان والبنات)

منخف�ض

الن�ساء

منخف�ض ج ًّدا
متو�سط

منخف�ض

الن�ساء

الن�ساء والأطفال (ال�صبيان والبنات)

اجلن�سي
اال�ستغالل
ّ

اجلن�سي
الق�رسي واال�ستغالل
العمل
ّ
ّ

متو�سط

الن�ساء والأطفال (ال�صبيان والبنات)

اجلن�سي
الق�رسي واال�ستغالل
العمل
ّ
ّ

منخف�ض ج ًّدا

متو�سط

الن�ساء والأطفال (ال�صبيان والبنات)

منخف�ض ج ًّدا

متو�سط

منخف�ض

اجلن�سي
الق�رسي واال�ستغالل
العمل
ّ
ّ
غري مذكور

منخف�ض ج ًّدا

غري مذكور

منخف�ض

مرتفع

غري مذكور

مرتفع

الن�ساء والأطفال (ال�صبيان والبنات) والرجال

الق�رسي
اجلن�سي والعمل
اال�ستغالل
ّ
ّ

غري مذكور
منخف�ض

منخف�ض ج ًّدا
منخف�ض

الن�ساء

الن�ساء والبنات

الن�ساء والأطفال

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

انعدام الأمن ال�شخ�صي للفئات ال�ضعيفة

اجلن�سي
الق�رسي واال�ستغالل
العمل
ّ
ّ

اجلن�سي
اال�ستغالل
ّ

اجلن�سي
الق�رسي واال�ستغالل
العمل
ّ
ّ
اجلن�سي
الق�رسي واال�ستغالل
العمل
ّ
ّ
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البلدان العربية
�أحد �أهم مقا�صد
االتجّ ار بالب�رش

ي�ستخدم املتاجرون بالب�رش
�أ�ساليب خمتلفة لرتويع
ال�ضحايا وال�سيطرة عليهم

88

العمل المحتمل .والواقع �أن هذه الوكاالت تغرق
�ضحاياها ب��ال��وع��ود المع�سولة ال�ت��ي ال يتك�شّ ف
زيفها �إال بعد �أن ينهوا رحلتهم عبر قنوات مريبة
ومحفوفة بالمخاطر في �أكثر الأح�ي��ان ،فتتب ّدد
�صورة الفردو�س الموعود الذي يبغون الو�صول �إليه
في �أوروبا �أو الخليج ،على �سبيل المثال� ،أو عندما
يكت�شف ه ��ؤالء ال�ضحايا �أن الأع�م��ال والوظائف
التي تنتظرهم ال �صلة لها بالعمل ال��ذي وع��دوا
نوعه وال قانونيتُه وال
به في الأ�صل ،ال من حيث ُ
11
ُ
�شروطه.
ف��ي البلدان العربية يت�سم اال ّت �ج��ار بالب�شر
بخ�صائ�ص م �ح � ّددة وا��ض�ح��ة� ،أواله���ا �أن هذه
البلدان ت�ؤ ّدي �أدوا ًرا مختلف ًة ،وفي بع�ض الحاالت
�أدوا ًرا متعددة .فقد تكون الدولة هي وجهة هذه
الظاهرة كما هي الحال في كل بلدان الخليج،
و�إل��ى حد ما في الأردن ولبنان .وقد تكون مم ًّرا
للعبور ،كما بالن�سبة �إلى الأردن والجزائر ولبنان
وم�صر والمغرب� ،أو قد تكون هي نف�سها م�صدر
الأ�شخا�ص الذين يتم االتّجار بهم ،كما هي الحال
بالن�سبة �إلى الأردن وتون�س والجزائر وال�سودان
وال�صومال والمغرب.
وال تم ّثل البلدان العربية الم�صدر الوحيد
ل�ضحايا اال ّت��ج��ار بالب�شر ف��ي المنطقة ،فقد
تح ّولت هذه البلدان الى �أحد �أهم مقا�صد االتّجار
بالأ�شخا�ص الوافدين من مختلف بقاع الأر���ض:
جنوب �شرق �آ�سيا و�شرق �أوروب��ا و�آ�سيا ال�صغرى
وو�سط �آ�سيا .والم�آل الأخير لهذا االتّجار هو ،في
المقام الأ ّول ،بلدان الخليج ودول �أخرى مثل الأردن
ولبنان وم�صر .كما تم ّثل بلدان جنوب ال�صحراء
الأفريقية م�صد ًرا �آخر وتتدفّق �أعدا ٌد ال ح�صر لها
من الأ�شخا�ص من هذه المناطق �إلى دول �شمال
�أفريقيا ،مثل تون�س وليبيا والمغرب ،بق�صد العبور
�إلى �أوروب��ا .قد ال يحالف ّ
الحظ بع�ضهم في هذه
المحاولة ،فتنقطع بهم ال�سبل �إل��ى �أن تُتاح لهم
الفر�صة المن�شودة .وفي تلك الأثناء ،ي�ضطرون
�إلى ك�سب لقمة العي�ش ب�أداء �أعمال يدوية و�ضيعة
�إذا حالفهم الحظ� ،أو يتح ّولون مت�سولين وباع ًة
ج ّوالين �أو ي�ضط ّرون �إلى احتراف البغاء .و�إ�ضاف ًة
�إلى تلك الن�شاطات العابرة للحدود ف�إن الحلقات
في دائرة المتاجرة بالب�شر قد تنح�صر ،من المنبع
بلد ٍ
الم�صب ،في ٍ
واحد كما هي الحال في ك ّل
�إلى
ّ
م��ن جيبوتي وال���س��ودان وال�صومال وموريتانيا،
وبن�سبة �أق ّل في تون�س وم�صر.
والنهاية الأق ّل �سو ًءا التي تنتظر �ضحايا االتّجار
خدما في المنازل .غير �أن كثيرين
هي �أن يعملوا ً
ممن وقعوا فري�س ًة لهذه العمل ّية ينتهي بهم المطاف
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

�إلى م�صيرٍ �أ�سو�أ ،وذلك حين يرغمون على معاناة
أو�ضاع �أقرب ما تكون �إلى العبودية ،وي�ضطرون
� ٍ
دما لدى الميلي�شيات المتحاربة في
�إلى العمل خَ ً
ال�سودان وال�صومال �أو حتى م�صد ًرا للمتعة لدى
�أفرادها .وفي حاالت �أخرى� ،إذا لم ينت ِه بهم الأمر
في و�ضع �أ�شبه بالعبودية في المنازل في الخليج
�أو موريتانيا �أو مالي ،على �سبيل المثال ،ف�إنهم قد
ُي َ�ص َّدرون �إلى الميلي�شيات في البلدان المجاورة
مثل «جي�ش ال��رب للمقاومة» في �أوغ �ن��دا ،الذي
ي�ستخدم الأطفال والأ�سرى من جنوب ال�سودان.
ي�ستخدم المتاجرون �أ�ساليب مختلفة لترويع
ال�ضحايا وال�سيطرة عليهم .فقد يجري ،بب�ساطة،
الم�ستحقّات المالية لبع�ضهم .غير �أن ثمة
احتجاز
َ
عد ًدا من الو�سائل الأخرى ومنها:
•اال�سترقاق بالمديون ّية� ،أو بقيود مال ّية �أخرى
ال�ستبقاء ال�ضحايا في حالة االتّكال ،بما فيها
احتجاز �أجورهم باعتبارها «�أمانات».
•فر�ض الحجر عليهم ومنعهم من التوا�صل مع
النا�س ،ومراقبة اتّ�صاالتهم بمن هم خارج
البيت �أو الموقع والح ّد منها.
•ف�صلهم عن عائالتهم و�أقاربهم وجماعاتهم
الدينية.
•م�صادرة جوازات �سفرهم وت�أ�شيرات دخولهم
ووثائقهم الثبوتية.
•اللجوء �إلى العنف� ،أو التهديد با�ستخدامه،
�ضد ال�ضحايا وعائالتهم.
•التهديد ب�إذاللهم عن طريق ف�ضح ظروفهم
لعائالتهم.
•�إبالغ ال�ضحايا ب�أنهم �سيواجهون ال�سجن �أو
الترحيل ب�سبب مخالفتهم قوانين الهجرة� ،إذا
�أقدموا على االت�صال بال�سلطات.
الن�ساء والأطفال يف �ساحات النزاع
االغت�صاب ك�سالح في النزاعات

تتّ�سع منظومة العنف التي تعانيها ال �م��ر�أة في
�أوقات ال�سالم لت�شمل معاناتها في �ساحات الحرب
ٍ
وم�ستويات من المخاطر
والنزاع ،ولكن ب�أ�شكال
�لام��ا .وت�صنّف منظمة ال�صحة
�أك�ث��ر ح��د ًة و�إي ً
العالمية ه��ذه المخاطر في ٍ
فئات ت�شمل �أعمال
الجن�سي الع�شوائية التي ترتكبها القوى
االعتداء
ّ
الجماعي،
المعادية و «ال�صديقة» ،واالغت�صاب
ّ
13
كا�ستراتيجية مد ّبرة للتطهير العرقي والهيمنة.
وقد دفعت النزاعات الم�سلحة الن�ساء في جميع
الجن�سي الع�سكري،
بقاع العالم �إل��ى اال�ستعباد
ّ

الق�سري والحمل الناتج
الق�سري ،و «الزواج»
والبغاء
ّ
ّ
ٍ
�ساحات
من االغت�صاب .وتح ّولت هذه النزاعات
لالغت�صاب ال�م�ت�ك� ّرر واالغ�ت���ص��اب ال�ج�م��اع� ّ�ي.
خ�ضم ال�ح��رب ت�ضط ّر الن�ساء �أح�ي��ا ًن��ا �إل��ى
وف��ي
ّ
أج�سادهن للبقاء على قيد الحياة� ،أو مقابل
بيع �
ّ
لقمة العي�ش �أو ال�م��أوى �أو «الحماية» .وتتعر�ض
لهذه الهجمات ،ب�صورة خا�صة ،الفتيات والن�ساء
ال ُم�سنّات ور ّبات الأ�سر الوحيدات والن�ساء الباحثات
عن حطب الوقود والماء .وتعاني �ضحايا االغت�صاب
�آال ًم��ا ج�سدية ونف�س ّي ًة م�ستدام ًة .وبالن�سبة �إلى
ن�سا ٍء كثيرات يكون انتقال ع��دوى نق�ص المناعة
مغت�صبيهن بمثابة الحكم
المكت�سبة/الإيدز من
ّ
عليهن .وت�شكل النزاعات الإثنية �أقبح
بالإعدام
ّ
الم�شاهد لمثل ه��ذه االنتهاكات الجماعية .ومن
�أ�شنع الأمثلة في هذا المجال ما �شهدناه �أخي ًرا في
�أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وروان��دا
ويوغو�سالفيا ،وفي البلدان العربية ،في دارفور.
في زمن الحرب تقع الهجمات على الن�ساء في
بيئ ٍة تتّ�سم بغياب القانون وبالهجرة الداخلية والنزاع
الإطار 7-4

الم�سلح التي تتح ّدد فيها �أدوار الجن�سين ذك��و ًرا
و�إنا ًثا ،ب�شكل متمايز وح��ا ّد .وفي الميدان يع ّو�ض
الرجال عما ي�شعرون به من انعدام الأمن وفقدان
ال�سيطرة بالإمعان في عدوانهم على الن�ساء .وفي
الغارات التي ي�شنّها الجنود ،بت�شجيع من قياداتهم
الع�سكرية ،التي ت�ستنه�ض فيهم روح «الإقدام» ،قد
يلج�أون �إلى االغت�صاب باعتباره �أدا ًة من �أدوات
الحرب ،لإخ�ضاع ال�ضحايا الم�ستهدفة و�إذاللها.
في �شهر حزيران/يونيو � ،2008أ�صدر مجل�س
14
�ي بالإجماع ال�ق��رار الرقم 1820
الأم��ن ال��دول� ّ
ح�ي��ث ي�ط��ال��ب الأط � ��راف المعنية ب��ال�ن��زاع��ات
الم�سلحة جمي ًعا «بالوقف الفوري والكامل لجميع
الجن�سي المرتكبة �ضد المدنيين».
�أعمال العنف
ّ
الجن�سي ي�ستهدف
و�أ�شار القرار �إل��ى �أن العنف
ّ
الن�ساء والفتيات ب�صورة خا�صة ،و ُي�ستخدم في
بع�ض الحاالت «و�سيل ًة من و�سائل الحرب لإذالل
الأفراد المدنيين في مجتمع �أو مجموعة عرقية ما
و�/أو ال�سيطرة عليهم و�/أو بث الخوف في نفو�سهم
و�/أو ت�شتيت �شملهم و�/أو ﺗﻬجيرهم ق�س ًرا».

ٍ
ن�ساء كثريات
بالن�سبة �إىل
يكون انتقال عدوى نق�ص
املناعة املكت�سبة/الإيدز
مغت�صبيهن مبثابة
من
ّ
احلكم بالإعدام عليهن

�رصخة يف ال�صحراء – ن�ساء دارفور

بعد خم�س �سنوات من النزاع الم�سلح في �إقليم دارفور في ال�سودان ،ما تزال
والمهجرين في المخيمات
الن�ساء والفتيات المقيمات في مراكز النازحين
ّ
الجن�سي .ويتوا�صل العنف
العنف
والبلدات والمناطق الريفية عر�ض ًة لأق�سى �أنواع
ّ
ٍ
بوتيرة عالية في �أرجاء الإقليم في �سياق االعتداء على المدنيين وخالل
الجن�سي
ّ
فترات التهدئة الن�سبية على حد �سواء� .أما الم�س�ؤولون عن ذلك فهم رجال من
الحاليين وال�سابقين
قوى الأمن الحكومية ،والميلي�شيات ،وجماعات المتمردين
ّ
ح�صريا) الن�ساء والفتيات في مناطق
أ�سا�سا (ولكن لي�س
ًّ
الذين ي�ستهدفون � ً
الفور ،الزغاوة ،الم�ساليت ،برتي ،التنجر ،والجماعات الإثنية غير العربية الأخرى.
الجن�سي في
�إن الن�ساء اللواتي بقين على قيد الحياة بعد معاناة العنف
ّ
دارفور ال ي�ستطعن المطالبة بالإن�صاف �أو التعوي�ض خوفً ا من العواقب �إذا قمن
لهن ،ويفتقرن �إلى الموارد الالزمة لو�ضع المعتدين في
ب�إبالغ ال�سلطات بما حدث ّ
فعلي في البلدات الرئي�سية والمخافر الحكومية
قف�ص االتهام .فلل�شرطة ح�ضور
ّ
فقط ،لكنها تفتقر �إلى الو�سائل الأ�سا�سية والإرادة ال�سيا�سية لردع جرائم العنف
وكثيرا ما تغفل ال�شرطة ت�سجيل ال�شكاوي
الجن�سي و�إجراء التحقيقات الالزمة.
ّ
ً
�أو ا�ستق�صاء تلك الحاالت ب�أ�ساليب �صحيحة .وفي حين يبدي بع�ض �أفراد ال�شرطة
حقيقيا ب�أداء مهماتهم ،ف�إن كثيرين منهم يقفون موقف اال�ستهتار
التزاما
ً
ًّ
والعداء تجاه الن�ساء والفتيات وتتفاقم هذه الم�صاعب جراء رف�ض التحقيق في
الجرائم التي يرتكبها الجنود و�أفراد الميلي�شيات ممن يتمتعون في �أغلب الأحيان
بالح�صانة في ظل القوانين التي تحميهم من المالحقة القانونية المدنية.
الجن�سي في دارفور،
وقد �أعلنت الحكومة ال�سودانية التزامها مكافحة العنف
ّ
وبد�أت في ت�شرين الثاني/نوفمبر من العام  2005بتنفيذ الخطّ ة القومية

لمكافحة العنف �ضد المر�أة .وفي كانون الأول/دي�سمبر من تلك ال�سنة� ،شكّ لت
وزارة العدل وحد ًة لمكافحة العنف �ضد المر�أة والطفل للإ�شراف على تنفيذ
تلك الخطة الوطنية وتن�سيق العمل الرامي �إلى تحقيق �أهدافها .كما �أن�ش�أ حكّ ام
ت�ضم ممثلين عن الهيئات
الواليات الثالث في دارفور لجا ًنا في كلّ منها –
ّ
وال�سلطات المحلية – للت�صدي لظاهرة العنف �ضد الن�ساء.
بيد �أن هذه الإجراءات �أخفقت حتى الآن في الق�ضاء على الأ�سباب الجذرية
الجن�سي في كل �أنحاء دارفور،
الكامنة وراء االنت�شار الوا�سع والمتمادي للعنف
ّ
عمن يرتكبون هذه الجرائم .ولم تبذل الحكومة حتى الآن �أية
�أو في نزع الح�صانة ّ
الجن�سي ،وال
العنف
ممار�سة
من
والميلي�شيات
الجنود
منع)
جهود جدية لردع (�أو
ّ
لمحا�سبة الجناة .كما لم تبادر �إلى معالجة مواطن ال�ضعف والخلل في قطاعات
المبرح واالغت�صاب.
يتعر�ضن لل�ضرب
ال�شرطة والق�ضاء .وما زالت الن�ساء والفتيات
ِّ
ّ
وما زالت و�صمة العار االجتماعي والعراقيل التي تعتر�ض �سبيل العدالة تثبط من
همة الن�ساء والفتيات �إذا اعتزمن المطالبة بالإن�صاف والتعوي�ض ،بينما يتمتع
�أفراد القوات الم�سلحة بالح�صانة التي تقيهم المقا�ضاة القانونية.
ومنذ العام  ،2004قامت بعثة االتحاد الأفريقي لحفظ ال�سالم (�أمي�س)،
الجن�سي ،غير
بمحاوالت لحماية الن�ساء والفتيات اللواتي وقعن فري�س ًة للعنف
ّ
�أن االفتقار �إلى الموارد بالإ�ضافة �إلى التحديات الأمنية واللوج�ستية المختلفة
� ّأدت كلّها �إلى تقوي�ض هذه الجهود .وفي الأول من كانون الثاني/يناير من
مو�سعة م�ؤلّفة من ممثّلين عن الأمم المتحدة واال ّتحاد
العام  ،2008تولّت بعثةٌ ّ
الأفريقي (يوناميد) الإ�شراف على بعثة االتحاد الأفريقي ،وكلفت بحماية
الهيئات الخيرية الإن�سانية وال�سكان المدنيين ،وبمتابعة اتفاقيات ال�سالم.

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

انعدام الأمن ال�شخ�صي للفئات ال�ضعيفة
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اغت�صاب الأطفال خالل النزاع الم�سلح

يف �أو�ضاع النزاع تتوا�صل
على نطاق وا�سع حاالت
االغت�صاب والعنف
اجلن�سي �ضد الأطفال

الإطار 8-4

في �أو�ضاع النزاع تتوا�صل على نطاق وا�سع حاالت
الجن�سي �ضد الأطفال ،ويكون
االغت�صاب والعنف
ّ
الأط �ف��ال ف��ي مخ ّيمات الالجئين وم�ستوطنات
تعر�ضا
المهجرين داخل ًّيا �أو حولها هم الأكثر
ً
للمخاطر .ووف � ًق��ا لتقرير الأم �ي��ن ال�ع��ام للأمم
المتحدة للعام  2008ع��ن الأط �ف��ال وال�صراع
الم�سلح 15،ازدادت ال �ح��االت المبلغ عنها عن
االغت�صاب واالع�ت��داءات الجن�سية على الأطفال
في ال�صومال ،من  115في العام � 2006إلى 128
خالل الفترة الواقعة بين � 16آذار/مار�س 2007
و� 15آذار/م��ار���س  .2008وتقول مراكز حماية
الأط�ف��ال �إن الأط ��راف المتورطة في ال�ن��زاع لم
ترتكب �إال ق ّلة من هذه الحاالت المزعومة المبلغ
عنها ،غير �أن ا�ستمرار االقتتال قد جعل الن�ساء
الجن�سي وذلك ب�سبب
والأطفال �أكثر تع ّر ً�ضا للعنف
ّ
عمليات التهجير ،والب�ؤ�س ،وانهيار حكم القانون،
وع��ودة ظهور الجماعات الم�سلحة والميلي�شيات
التي تعمل لح�سابها .وث ّمة تقارير عن �ضحايا لم
وت�ضم الفئة
يكن عمرها يتجاوز ثالثة �أ�شهر.
ّ
تعر�ضا للمخاطر الن�سا َء والفتيات اللواتي
الأكثر ً
مخ�ص�صة
يع�شن في مواقع مك�شوفة وغير محم ّية ّ
وبخا�صة م��ن ينت�سبن في
للمهجرين داخ�ل� ًّي��ا،
ّ
ّ
مناطقهن �إلى ع�شائر الأق ّل ّيات.
ّ
وفي م�ستوطنات المهجرين داخل ًّيا في راف،
راهو ،وتورجالي في منطقة بو�سا�سوُ ،ب ِّلغ عن �إحدى
وثالثين حالة اغت�صاب �أطفال في �شهرٍ واحد
فقط .وفي م�ستوطنة بولو منغي�س في بو�سا�سو،

ق�صة فتاة ا�سمها عبري

وقعت مجزرة المحمودية يوم � 12آذار/مار�س  ،2006في منزل �إحدى العائالت في قرية �صغيرة
جنوبي بغداد في العراق.
وواحدا �إثر
تباعا
ففي ذلك اليوم� ،أقدم خم�سة من الجنود ال
ً
أميركيين من كتيبة الم�شاة ً ،502
ّ
عراقية يافعة في الرابعة ع�شرة من العمر ا�سمها عبير ثم قتلها ،بعد �أن
�صبية
الآخر ،على اغت�صاب
ّ
ّ
فخرية � 34سنة؛ ووالدها قا�سم� 45 ،سنة؛ و�شقيقتها هديل � 5سنوات.
ها
�أردوا بالر�صا�ص � ّأم
ّ
و�أقر �أحد الجنود في �شهادة ت�ستهدف تخفيف العقوبة ب�أن الجنود في ذلك اليوم لمحوا
فتتبعها واحد �أو �أكثر منهم ممن عزموا على اغت�صابها.
ال�صبية عبير عند �إحدى نقاط التفتي�ش،
ّ
وفي � 12آذار/مار�س  ،2006اقتحموا بيت عبير ،وحب�سوا الأب والأم والطفلة ذات ال�سنوات
تباعا .وبعد ذلك
الخم�س في �إحدى الغرف وقتلوهم
جميعا .ثم �شرع الجنود باغت�صاب ال�صبية ً
ً
�أقدموا على قتلها.
وفي الفترة الواقعة بين ت�شرين الثاني/نوفمبر  2006و�آب�/أغ�سط�س � ،2007أ�صدرت
أحكاما بال�سجن على مرتكبي هذه الجرائم لمدد تراوح بين � 90سن ًة
محاكم ع�سكرية �أميركية � ً
و � 110سنين.

الم�صدر :هيئة الإذاعة البريطانية  -بي بي �سي �2007أ2007 ،ب( 2008 ،بالإنجليزية).
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ُب ِّلغ عن  25حالة اغت�صاب �ضد الأطفال في �شهر
ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2007وفي الأ�سبوع الأول من
ت�شرين الثاني/نوفمبر من ال�سنة نف�سها ،اغتُ�صبت
أعمارهن  7و 12
في الم�ستوطنة ثالث فتيات ،تبلغ �
ّ
و � 18سنة .وفي غ�ضون العام  ،2007اغتُ�صب 40
ٍ
اغت�صاب
طفلاً  ،وتعر�ض � 12آخرون لمحاوالت
ف��ي خم�س م�ستوطنات للمهجرين داخ�ل� ًّي��ا في
�أر���ض ال�صومال ،من بينها هرجي�سا و�شيخ نور.
وذكر المهجرون داخل ًيا في معظم الم�ستوطنات
المهجرين
�أن مرتكبي تلك االع�ت��داءات هم من
َّ
مثلهم ،ومن �أ�شخا�ص من المنطقة الم�ضيفة ،ومن
رجال ال�شرطة .ومع �أن �أغلب حوادث االغت�صاب
المب َّلغ عنها قد ارتكبها مدن ّيون ،فقد ذكرت عدة
تقارير �أن مرتكبي بع�ض االعتداءات الجن�سية هم
من الأط��راف الم�شاركة في ال�ن��زاع ،مثل �أف��راد
الميلي�شيات وجنود الحكومة االتّحادية االنتقال ّية
والجي�ش الإثيوبي .وحواجز الطرق التي تقيمها
وت�سيطر عليها الميلي�شيات وال�ع���ص��اب��ات هي
الجن�سي
المواقع التي تقع فيها ح��وادث العنف
ّ
المب َّلغ عنها .وفي �أيار/مايو � ،2007أوقف �أفراد
�إحدى الميلي�شيات حافلة ركاب �صغيرة في �إحدى
نقاط التفتي�ش و�أق��دم��وا على اغت�صاب ثماني
فتيات .كما وقعت عدة ح� ٍ
ن�ساء وخم�س ٍ
ٍ
�االت من
هروبهن من مقدي�شو .وفي
اغت�صاب الفتيات �أثناء
ّ
الن�صف الأول من العام  ،2007كانت هناك �أربع
حاالت م�ؤ ّكدة من االعتداء على الفتيات من جانب
الر�سمي للحكومة االتّحاد ّية
الزي
رجال يرتدون ّ
ّ
االنتقالية.
غال ًبا ما ترتكب حوادث االغت�صاب واالعتداء
بنوع من
الجن�سي ه��ذه من قبل جنا ٍة يتمتعون ٍ
ّ
الح�صانة ،ويفلتون من العقاب .وكثي ًرا ما يجري
�إه�م��ال ال�ضحايا م��ن جانب م� ّؤ�س�سات العدالة
التقليدية واالجتماعية التي تفاو�ض ع�شيرة الجناة
وتقترح عليها ت�سوي ًة مال ّي ًة (تتمثل في ع� ٍ
�دد من
نقدي قد ي�صل �إلى  800دوالر)
مبلغ ٍّ
الجمال �أو ٍ
تقدم لل�ضحية من جانب الجاني �أو ع�شيرته� ،أو �أن
يتزوج الجاني نف�سه ال�ضحية .وفي هذه الأثناء،
ي�ضيف المجتمع �إل��ى �ضرر االغت�صاب و�صمة
«العار» التي ي�سبغها على ال�ضحية.
وف � ًق��ا ل�ت�ق��ري��ر الأم �ي��ن ال �ع��ام ل�ل�أم��م المتحدة
للعام  2007عن الأطفال وال�صراع الم�سلح في
ال�سودان 16،ينت�شر االغت�صاب على نطاق وا�سع في
دارفور باعتباره من �أدوات الحرب .والوا�ضح �أن
الم�شكلة تمت ّد �إلى ما هو �أو�سع من مج ّرد الحاالت
االثنتين وال�ستّين التي ت�أ ّكد حدوثها .فمرتكبو
تلك الحوادث هم ،على العموم ،رجال م�س ّلحون،

ر�سمي .وه��م ي�ستهدفون الن�ساء
زي
وغال ًبا في ٍّ
ّ
المهجرات داخل ًّيا �أو المن�شغالت بتدبير
والفتيات
ّ
معي�شتهن اليومية .وفي كثير من الحاالت
�أم��ور
ّ
تح ّدد ال�ضحايا هو ّية الجناة باعتبارهم �أفرا ًدا في
القوات الم�س ّلحة ال�سودان ّية� ،أو �شرطة االحتياط
المركزية� ،أو الجنجويد .وتتر ّدد تقارير عن ارتكاب
�أ�شخا�ص م�س ّلحين غير معروفين االغت�صاب في
ٍ
حاالت �أخرى .وي�شير هذا الأمر ب�صور ٍة متزايدة
تحديدا.
�إل��ى �أن االغت�صاب ي�ستهدف الفتيات
ً
كما ت�شير ال�ت�ق��اري��ر �إل ��ى وج ��ود خم�سة ح��االت
اغت�صاب فتيان بين الحاالت االثنتين وال�ستين
التي ت��أ ّك��د حدوثها في تلك ال�سنة .وف��ي جنوب
ال�سودان كذلك ،وفي «المناطق الثالث»ُ ،ب ّلغ عن
�ست ح� ِ
�االت اغت�صاب م�ؤكدة في الفترة ما بين
ّ
 16تموز/يوليو  2006و  30حزيران/يونيو ،2007
وح ّملت فيها الم�س�ؤولية لأف��راد �أو جماعات من
ُ
القوات الم�سلحة.
في  15ني�سان�/أبريل  ،2007كانت طفلتان
في العا�شرة والثانية ع�شرة من العمر في طريق
العودة من العمل في �إح��دى ال�م��زارع في �شمال
انق�ض عليهما اثنان من الجنود
دارف��ور عندما ّ
�زي «الع�سكري».
الم�سلحين ال��ذي��ن ي��رت��دون ال � ّ
وط��رح �أح��د الجنديين الطفلة ال�ك�ب��رى �أر� ً��ض��ا
واغت�صبها ،فيما كان الثاني ي�شبع ال�صغيرة لط ًما
و�ضر ًبا .وعندما اقتربت من تلك النقطة جماعة
المهجرين داخ�ل� ًّي��ا�� ،س��ارع الجنديان ،كما
م��ن
ّ
يقول �أحد التقارير� ،إلى الهرب جنو ًبا في اتجاه
مع�سكرٍ لقوات التحالف ال�سوداني على مقربة
من �أم دري�سة .وف��ي  15ت�شرين الأ ّول�/أك �ت��وب��ر
� ،2006أقدم اثنان من جي�ش التحرير ال�سوداني
(ميناوي) على اغت�صاب طفلة تبلغ الثانية ع�شرة
من العمر في تارادونا �شمالي دارف��ور ،وتعر�ضت
خاللها لل�ضرب واالعتداء الوح�شي .وقد ت�أكدت
وح ِّملت م�س�ؤول ّية االعتداء لجي�ش
هذه المزاعمُ ،
ال�سوداني .كما ت�أ ّكد �أن �أربعة من �أفراد
التحرير
ّ
قوات التحالف ال�سوداني قاموا في �أيلول�/سبتمبر
 2006باغت�صاب فتا ٍة في ال�ساد�سة ع�شرة من
العمر في جبل مرة ال�شرقي .وجرى االعتداء على
م�شهد من طفل البنت ابن الأ�شهر ال�ستة والذي
ك��ان وليد حالة اغت�صاب �سابقة تعر�ضت لها
الفتاة .وتعك�س ح��االت االغت�صاب هذه الأه��وال
اليومية التي تتعر�ض لها الفتيات ،ويحدث �أغلبها
عند قيامهن بجلب الماء �أو جمع الحطب �أو �أداء
المهمات البيتية الأخرى.
ناد ًرا ما يجري التحقيق ومحاكمة الجناة في
جرائم االغت�صاب في دارف��ور حيث م�ؤ�س�سات

العدالة �شبه غائبة .وال يجري الإبالغ عن العديد
من ال�ح��االت خ�شية و�صم ال�ضحايا بالعار بعد
ذلك .وخالل فترة �إعداد هذا التقرير كانت ثمة
م�سجلة الثنين م��ن �أف ��راد �شرطة
ث�لاث ح��االت ّ
االحتياط المركزية وواح� ٍ�د من ق��وات التحالف
ال�سوداني ُق ّدموا للمحاكمة بتهمة اغت�صاب �أوالد
يافعين في الثالثة ع�شرة من العمر.
�أطفال ي�ساقون �إلى الحرب

ُي َع ُّد الأطفال فري�سة �سهلة للممار�سات المدمرة
لأمنهم ،وال تقت�صر هذه الممار�سات على تقوي�ض
حرياتهم ،بل تتجاوزها �إلى �إلحاق �أ�ضرار بالغة
بهم تُراوح بين العقد النف�سية والأذى الج�سماني
وال �م��وت .و�أق���س��ى ه��ذه الممار�سات ه��و تجنيد
الأطفال للحرب ،ويتّخذ على العموم ،ثالثة �أ�شكال:
�أولها تجنيدهم للقتال الفعلي ،وهي ظاهرة تعرف
بتجنيد الأطفال؛ والثاني ا�ستخدامهم في ن�شاطات
«م�ساندة» مثل نقل العتاد والتج�س�س والرقابة ونقل
الر�سائل و�أداء الخدمات الجن�س ّية؛ �أم��ا ال�شكل
الثالث فهو ا�ستخدامهم كدروع ب�شرية �أو لأغرا�ض
دعائية.
ّ
ف��ي ال�ب�ل��دان النامية ي��ول��د ال���ص��راع الأه�ل��ي
واالحتالل الأجنبي الظروف التي ت�سهل ا�ستغالل
الأطفال على هذا النحو ،ومن هذه الظروف انهيار
الأمن العام واال�ستقرار ال�سيا�سي وا�ضطراب عمل
الم�ؤ�س�سات التعليمية والتفكك العائلي والفقر
وتف�شّ ي البطالة ونزوح ال�سكان وهربهم �إلى خارج
البالد .وف��ي مثل ه��ذه الأو��ض��اع ي�صعب التمييز
بين الأطفال الذين «يتط ّوعون» لخو�ض المعارك
لتحقيق دخلٍ ما ،و�أولئك الذين ُيرغمون على �أداء
والنف�سي
هذه الخدمة التي تعوق نم ّوهم العقلي
ّ
والج�سماني.
مع ذلك يمكن التمييز بين نوعين من حاالت
انخراط الأط�ف��ال في الن�شاطات الع�سكرية في
البلدان العربية� ،إذ ن�شهد النوع الأول في ال�سودان
مو�سعة
وال�صومال حيث تتح ّدث التقارير ب�صورة ّ
عن تجنيد الأطفال .ونجد النوع الثاني في مناطق
النزاع الأخ��رى ،في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة
ولبنان والعراق حيث ي�ؤ ّدي الأطفال ،متطوعين �أو
مرغمين� ،أدوا ًرا �إ�سنادي ًة فيما ت�ستمر معاناتهم
17
ج ّراء النزاع الم�س ّلح في تلك المناطق.
لم تعلن غير ق ّل ٍة قليل ٍة من البلدان العربية
التزامها �أم��ام المجتمع ال � ّدول� ّ�ي بحظر تجنيد
الأطفال في الن�شاطات الع�سكرية ،وقد �صادقت
ثالث ع�شرة دول � ًة عربي ًة فقط على البروتوكول
انعدام الأمن ال�شخ�صي للفئات ال�ضعيفة

يولد ال�رصاع الأهلي
واالحتالل الأجنبي
ت�سهل
الظروف التي
ّ
ا�ستغالل الأطفال

يع ّد الأطفال فري�سة
�سهلة للممار�سات
املدمرة لأمنهم
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�صادقت ثالث ع�رشة
دولة عربية فقط على
الربوتوكول االختياري
التفاقية حقوق الطفل
ب�ش�أن ا�شرتاك الأطفال
يف ال�رصاعات امل�سلحة

تدعو االتفاقات
الدولية �إىل ت�رسيح كل
الأطفال املج ّندين
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االختياري التفاقية حقوق الطفل ب�ش�أن ا�شتراك
ّ
الأطفال في ال�صراعات الم�سلحة .وه��ذه الدول
هي :الأردن والبحرين وتون�س وال�سودان و�سورية
وال �ع��راق وع�م��ان وق�ط��ر وال�ك��وي��ت وليبيا وم�صر
والمغرب واليمن .وو ّقعت ثالث دول �أخرى (جيبوتي
وال�صومال ولبنان) على البروتوكول االختياري
دون الم�صادقة عليه .وي ��ؤ ّك��د ه��ذا البروتوكول
التزام تلك الدول بحماية الأطفال من الم�شاركة
في النزاعات الم�سلحة ،كما دعا �إلى ت�سريح كل
18
الأطفال ممن هم دون الثامنة ع�شرة من العمر.
وحتى لو اقت�صر تجنيد الأطفال في عمليات قتالية
على مناطق النزاع في البلدان العربية ،ف�إن على
بو�ضوح التزامها
الحكومات العربية جمي ًعا �أن تعلن
ٍ
وي�صح ذلك ب�صور ٍة خا�صة
محاربة هذه الظاهرة.
ّ
على الحكومات التي �صادقت على البروتوكول
ال ُمطالب باتّخاذ كل الإجراءات الالزمة لو�ضع هذا
االلتزام مو�ضع التنفيذ.
وفقًا لما ورد في التقرير العالمي حول تجنيد
الأط �ف��ال ال��ذي و�ضعه االئ �ت�لاف م��ن �أج��ل وقف
ا�ستخدام الأطف��ال كجنود ،كان هناك 17,000
طفل في قوات الحكومة والميلي�شيات المتحالفة
وج�م��اع��ات المعار�ضة الم�سلحة ف��ي المناطق
ال�شمالية وال�شرقية والجنوبية من ال�سودان في
�شهر �آذار/م��ار���س  .2004وخدم ما بين 2,500
و 5,000طفل في جماعات المعار�ضة الم�سلحة
والجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان في الجنوب.
وعلى الرغم من مزاعم الجي�ش ال�شعبي ب�أنه �س ّرح
�أكثر من  16,000طفل من �صفوفه بين العامين
 2001و ،2004يرى التقرير �أن هذا الجي�ش ما زال
يجنّد الأطفال .ي�ضاف �إلى ذلك �أن «جي�ش الرب
للمقاومة» في �أوغندا يحتجز  6,000طفل كرهائن
في جنوب ال�سودان .كما �أ ّدت الأزمة الإن�سانية في
دارفور �إلى �آثا ٍر مفزعة في �أطفال الإقليم .وفيما
كانت جوانب هذه الأزم��ة تتك�شف للعيان �أخذت
�أع��داد متزايدة من التقارير تتح ّدث عن �أطفال
َ
مختطفين �أرغموا على الخدمة في القوات الم�سلحة
والميلي�شيات المحاربة .وذكرت هذه التقارير �أن
� اً
أطفال دون الرابعة ع�شرة من العمر �شوهدوا وهم
يقدمون الخدمات للقوات الحكومية وال�شرطة في
دارفور ،وكذلك في �صفوف الميلي�شيات الموالية
للحكومة «الجنجويد» .وهناك �أد ّل��ة ثابتة على
تجنيد الأطفال في القوات ال�سودانية الم�سلحة،
و«حركة العدل والم�ساواة» ،وفروع جي�ش تحرير
ال�سودان الأربعة ،وقوات الدفاع ال�شعبي ،وقوات
الجنجويد ،واحتياطي ال�شرطة المركزية.
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مع �أن ا�ستخدام الأطفال في ن�شاطات ع�سكرية
في ال�سودان لم يتوقف بعد ،ف�إن ثمة دالئل على
بع�ض التح�سن في الجنوب وال�شرق وفي دارفور.
هناك � ،اًأول ،التعهد الذي قطعه بع�ض الأط��راف
المتحاربة �أم ��ام اليوني�سف بت�سريح الأط�ف��ال
المجنّدين وال�سماح للمنظمات الدولية بالتفتي�ش
في مع�سكراتها للت�أكد من وفاء هذا البع�ض بهذه
االلتزامات .كما وافقت ال�سلطات الحكومية ،من
ناحية ثانية ،على تجريم هذه الن�شاطات ور�صد
المخ�ص�صات المالية لإع��ادة دمج الأطفال في
ّ
بيئة الحياة الطبيعية .وقد تع ّهدت حكومة الوحدة
الوطنية في الخرطوم وحكومة جنوب ال�سودان
بالوفاء بهذه االلتزامات بعد الزيارة التي قام بها
المبعوث الخا�ص للأمين العا ّم الى ال�سودان ،في
كانون الثاني/يناير عام  .2007وفي دارفور وقّع
جناح «ميني ِمنّاوي» في جي�ش التحرير ال�سوداني
على خطة عمل مع اليوني�سف لو�ضع حد لتوظيف
الأط�ف��ال وا�ستخدامهم في العمليات القتالية،
وتعهد بموجب ذلك بت�سريح الأطفال العاملين في
�صفوفه .غير �أن التقرير العالمي ي�شير �إلى �أن هذا
الجناح لم يقم ،حتى �شهر حزيران/يونيو ،2007
ب�أية �إج��راءات ملمو�سة لتنفيذ هذه االلتزامات.
ويخل�ص التقرير �إل��ى �أن �أط��راف النزاع جمي ًعا
في ال�سودان م�س�ؤول ٌة عن جرائم قتل الأطفال
وت�شويههم واختطافهم واغت�صابهم وممار�سة
الجن�سي �ض ّدهم في
�أ�شكالٍ �أخ��رى من العنف
ّ
الفترة التي يغطيها ذلك التقرير حتى �شهر �آب/
19
�أغ�سط�س من العام .2007
وفي ال�صومال ،تمار�س الأط��راف المتحاربة
ج�م�ي� ًع��ا ،ب�م��ا فيها ال�ح�ك��وم��ة ال�م��وق�ت��ة ،تجنيد
الأطفال ،وقد اتّ�سع نطاق هذه الممار�سة بن�سب ٍة
كبير ٍة منذ انهيار ال�سلطة المركز ّية وانت�شار
الميلي�شيات وهروب النا�س وترحيل �أعداد �ضخمة
منهم داخل ًّيا .ويق ّدر الممثل الخا�ص للأمين العام
المعني بال�صومال �أن نحو  200,000طفلٍ � ،أي
ّ
نحو خم�سة في المائة من الأطفال في ال�صومال
قد حملوا ال�سالح �أو �شاركوا ،ذات يوم ،ب�صورة
�أو ب ��أخ��رى ف��ي �أع �م��ال الميلي�شيات 20.و�أف ��ادت
ت�ق��اري��ر ع��دي��دة بم�شاركة �أط �ف��ال ف��ي ال��راب�ع��ة
ع�شرة والخام�سة ع�شرة من العمر في هجمات
الميلي�شيات ،وبان�ضمام �أع��داد كبيرة منهم �إلى
الع�صابات الإجرامية التي ت�سمى «الموريان»،
�أي (الطفيليات) 21.وم��ن تلك الجماعات التي
ت�ستخدم الأطفال في عمليات قتالية :الحكومة
االتحادية االنتقالية ،تحالف وادي جوبا ،المجل�س

ال�صومالي للم�صالحة والإعمار بمقدي�شو ،وجي�ش
راحانوين للمقاومة.
وف � ًق��ا ل�ت�ق��ري��ر الأم �ي��ن ال �ع��ام ع��ن الأط �ف��ال
22
وال�صراع الم�س ّلح في ال�صومال للعام ،2007
�أح��د التحديات التي ت��واج��ه الت�صدي لتوظيف
الأطفال وا�ستخدامهم في �أو�ساط القوى المتقاتلة
�إنما يكمن في كونه من الممار�سات المتجذرة في
الثقافة ال�صومالية .فما �إن يتعدى الولد ال�سنة
الخام�سة ع�شرة من عمره حتى ي�صنف في عداد
البالغين ويغدو ،على هذا الأ�سا�س ،م� ّؤهال لحمل
ال�سالح .ونظ ًرا �إل��ى البيئة االجتماعية القبل ّية
التقليدية في الحياة ال�صومالية ،ف�إن من المتوقّع،
من وجهة النظر التي اعتادها ال�صوماليون� ،أن
يتو ّلى الأوالد الدفاع عن العائلة والع�شيرة وهم
�سن مبكرة .لهذه الأ�سباب ا�ستخدام الأطفال
في ٍّ
في النزاع ظاهر ٌة �شائعة ب�صور ٍة حادة وي�صعب
الت�صدي لها.
وع�لاوة على ذل��ك ،تت�ضافر ح��االت التهجير
والهجر والإهمال واليتم والعوز لتجعل كثي ًرا من
الأطفال ،وبخا�صة �أولئك الذين يعي�شون ويعملون
في ال�شوارع ،مع ّر�ضين ب�صف ٍة خا�صة لال�ستدراج.
وت�شير التقارير �إلى �أن ا�ستخدام الأطفال قد تفاقم
ب�صور ٍة ملمو�سة في العام  2006ب�سبب ان��دالع
النزاع في مقدي�شو بين اتحاد المحاكم الإ�سالمية
و�أم��راء الحرب الذين يتزعمون «تحالف �إحالل
ال�سالم ومكافحة الإره��اب» ،وكذلك النزاع الذي
ن�شب في مناطق ال�صومال الو�سطى والجنوبية بين
اتحاد المحاكم الإ�سالمية والحكومة االتحادية
االنتقالية .عل ًما �أنّه ال يمكن التحقّق ب�سهول ٍة من
�أع��داد الأطفال الم�ستخدمين �أو المنخرطين في
ه��ذه النزاعات ،لأن��ه ال توجد �سجلاّ ت للمواليد
في ال�صومال ،ما ي�ص ّعب تحديد عمر المراهق
ين�ضم �إل��ى �إح��دى الجماعات
�أو ال�صبي ال��ذي
ّ
الم�سلحة .ولكن الواقع يثبت حجم هذه الظاهرة،
ف�إ�ضاف ًة �إلى �شهادات �شهود عيان على نطاق وا�سع
ع��ن وج��ود �أط �ف��ال ال ي�ت�ج��اوزون ال�ح��ادي��ة ع�شرة
م��ن العمر على ن�ق��اط التفتي�ش وف��ي الناقالت
التابعة لمختلف الأط��راف المتقاتلة في مقدي�شو
في العام � ،2006أج��رت مراكز حماية الأطفال
للأمم المتحدة مقابالت مع �أربعة ع�شر �صب ًّيا من
النا�شطين في خدمة اتحاد المحاكم الإ�سالمية
والجماعات الم�سلحة.
تترك الأ� �ض��رار الج�سمانية والنف�سية التي
تلحق ب��الأط�ف��ال نتيجة م�شاركتهم ف��ي ال�ن��زاع
الم�س ّلح �آثارها الوا�ضحة في �شخ�ص ّياتهم طوالَ
العمر ،هذا لو قدر لهم �أن يبقوا على قيد الحياة

بعد ه��ذه المعاناة .فحرمانهم من حياة عائلية
م�ستقرة ي�ض ّيع عليهم فر�صة التع ّلم النظامي
واكت�ساب المهارات الحياتية الم�ستدامة فيعتادون
اً
بدل من ذلك ا�ستخدام الق ّوة لح ّل النزاعات �أو
ت�أمين �سبل العي�ش .وتغدو البندقية ،ال الكتاب،
هي �أ�سلوب الحياة المعتاد بالن�سبة �إليهم .فال
عجب� ،إذن ،في ان�ضمام العديد من اليافعين
ّ
المنظمة �أو ممار�ستهم
�إل��ى ع�صابات الجريمة
القر�صنة على ال�سواحل ال�صومالية .فقد امت ّدت
ن�شاطات القرا�صنة ّ
وقطاع الطرق في ال�صومال
�إلى �أعالي البحار ،فبعد �أن �ضاقت بهم �سبل العي�ش
الم�شروعة بفعل تف�شي البطالة والفقر ،تح ّولت
هذه الن�شاطات ،بالن�سبة �إلى بع�ضهم ،م�صادر
دخل حافلة بالمخاطر ولكن عالية المردود.

تغدو البندقية ،ال الكتاب،
هي �أ�سلوب احلياة املعتاد
بالن�سبة �إىل الأطفال

داخليا
هجرين
�أو�ضاع الالجئني وا ُ
مل َّ
ًّ

تتميز المنطقة العربية بو�ضع فريد بين مناطق
العالم �أجمع من حيث �أو��ض��اع الالجئين فيها.
فهي المنطقة التي تلتقي فيها ق�ضية الالجئين
الأق ��دم ع�ه� ً�دا ف��ي ك � ّل �أن�ح��اء العالم� ،أي ق�ض ّية
عهدا في دارف��ور.
الفل�سطينيين ،بتلك الأح��دث ً
وينبغي التمييز هنا بين نوعين من الالجئين:
�أولئك الذين ُيرغَ مون على مغادرة محل �إقامتهم
الأ�صلي ولكنهم يظلون داخ��ل ب�لاده��م – وهم
الم َّهجرون داخل ًّيا – و�أولئك الذين يرغمون ق�س ًرا
على مغادرة وطنهم ك ّل ًّيا .غير �أن ال�صفة القانونية
ل�لاج��ئ ،كما تع ّرفها االتفاقية الخا�صة بو�ضع
الالجئين ،ال�صادرة عن الأمم المتّحدة في عام
 ،1951ال تُط َلق �إال على من «يوجد ،وب�سبب خوف
ُم َب َّر ٍر من التعر�ض لال�ضطهاد ب�سبب عرقه �أو دينه
�أو جن�سيته �أو انتمائه �إلى فئة اجتماعية مع ّينة �أو
�آرائه ال�سيا�سية ،خارج بلد جن�سيته ،وال ي�ستطيع،
�أو ال يريد ب�سبب ذلك الخوف� ،أن ي�ستظل بحماية
ذلك البلد� ،أو كل �شخ�ص ال يملك جن�س ّي ًة ويوجد
خ��ارج بلد �إقامته المعتادة ال�سابق بنتيجة مثل
تلك الأحداث وال ي�ستطيع� ،أو ال يريد ب�سبب ذلك
الخوف� ،أن يعود �إلى ذلك البلد».

ترتك الأ�رضار اجل�سمانية
والنف�سية التي تلحق
بالأطفال نتيجة م�شاركتهم
يف النزاع امل�سلّح �آثارها
الوا�ضحة يف �شخ�صياتهم
طوالَ العمر

الالجئون

ترتبط ق�ضية الالجئين ب�أمن الإن�سان في ثالثة
م�ج��االت – الموطن الأ��ص�ل��ي ،الم�سار ،نتيجته
الختامية .ت�ش ّكل الأ�سباب التي تدفع المرء �إلى �أن
ي�صبح الج ًئا ،بح ّد ذاتها ،مخاطر ج�سيم ًة ته ّدد
انعدام الأمن ال�شخ�صي للفئات ال�ضعيفة
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نفو�س الأكرثية
العظمى من الالجئني
م�سكونة على الدوام
بذكريات املذلّة
واال�ضطهاد،
والإح�سا�س الدائم
بفقدان وطنهم

اجلدول 6-4
البلد الذي قدم منه
الالجئون
العراق

ال�صومال
ال�سودان
الأر�ض الفل�سطينية
املحتلة *
(الجئو الأونروا)

�أمن الإن�سان وتتم ّثل ،في ح ّدها الأدن��ى ،بفقدان
العمل وم���ص��در ال���رزق ،وف��ي ح� ّده��ا الأق���ص��ى،
بتهديد حياة النا�س على �أي��دي جيو�ش االحتالل
�أو الميلي�شيات المتناف�سة .وحياة الالجئ محفوفة
ب�أكملها بالمخاطر – كالعجز عن العثور على عمل
�أو م�صد ٍر للرزق لتلبية االحتياجات الأ�سا�سية،
والتعر�ض للتمييز والقمع ،والعزل االجتماعي.
ومحنة الالجئة/الالجئ قد ال تبلغ نهايتها � ًأبدا
لأن المرء قد يموت الج ًئا ويورث و�ض َعه هذا لجيلٍ
الحق.
ث�م��ة ��ص�ع��وب��ات حقيقية ف��ي اح�ت���س��اب ع��دد
الالجئين في العالم ،ومع ذلك يمكن تقدير عددهم
في البلدان العربية بنحو  7.5مليون الج��ئ في
�سجلتها المفو�ضية
العام  2008وفقًا للأرقام التي ّ
ال�سامية ل�ل�أم��م المتحدة ل���ش��ؤون الالجئين،
ووكالة الأم��م المتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئين
الفل�سطينيين في ال�شرق الأدنى (الأونروا) .ويم ّثل
ذلك ن�سبة  46.8في المائة من العدد الإجمالي
لالجئين في العالم والم�سجلين لدى المفو�ضية
ال�سامية ووكالة الأونروا في العام  ،2008والبالغ
ً 23
عددهم  16مليونا.
وجلُّ ُهم من
يقيم العدد الأكبر من الالجئينُ ،
الفل�سطينيين والعراقيين ،في الأردن ،والأر���ض
الفل�سطينية المحتلة ،و�سورية .وت�ست�ضيف كل من

�إجمايل عدد الالجئني وفق املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني والأونروا ،ح�سب بلد املن�ش�إ والإقامة2007 ،
بلد الإقامة**

�سورية

الأردن

�إيران

لبنان

1,500,000

500,000

57,414

50,000

كينيا

�إثيوبيا

جيبوتي

اليمن

192,420

25,843

5,980

110,616

ت�شاد

�إثيوبيا

م�رص

�إريرتيا

242,555

35,493

10,499

729

الأردن

الأر�ض
الفل�سطينية
املحتلة

�سورية

لبنان

456,983

416,608

1,930,703

1,813,847

الم�صدر :المفو�ضية ال�سامية للأمم المتحدة ل�ش�ؤون الالجئين ( 2008بالإنجليزية)؛ الأونروا ( 2008بالإنجليزية).
مالحظات :ي�ضم الجئو المفو�ضية ال�سامية �أولئك الالجئين الذين تلقوا الم�ساعدة من المفو�ضية وذوي الأو�ضاع المماثلة لأو�ضاعهم.
ي�ضم الجئو الأونروا �أولئك الالجئين الم�سجلين في المخيمات الر�سمية.
* في �شهر حزيران/يونيو  ،2008ووفقًا للتعريف المعمول به لدى الأونروا ،ف�إن الالجئين الفل�سطينيين هم الأ�شخا�ص الذين كانت
فل�سطين هي مكان �إقامتهم في الفترة ما بين حزيران/يونيو  1946و�أيار/مايو  ،1948والذين فقدوا بيوتهم وم�صادر رزقهم نتيجة
للنزاع العربي الإ�سرائيلي.
** عدد المقيمين في بلدان المق�صد الرئي�سية لالجئين.

94

تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

الأردن و�سورية �أكثر من مليوني الجئ ،ويقيم نحو
 1.8مليون الجئ في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة.
وم��ن حيث العدد ،يمثل الفل�سطينيون �أكثر من
ن�صف �إجمالي الالجئين الذين تجاوز عددهم
�أربعة ماليين ون�صف في العام  .2007ويليهم
الالجئون العراقيون الذين بلغ عددهم �أكثر من
مليونينّ ،ثم ال�سودانيون الذين يقدر عددهم بنحو
� 300ألف ،فال�صوماليون الذين ي�صل عددهم �إلى
نحو � 200ألف.
ويعي�ش ح��وال��ى  4.6مليون الج��ئ فل�سطيني
ف��ي مخ ّيمات م��وزع��ة بين ث�لاث��ة ب�ل��دان عربية،
�إ�ضاف ًة �إلى ال�ضفة الغربية وقطاع غزة؛ وتتركز
�أكثف التجمعات في الأردن ،ثم في داخل الأر�ض
الفل�سطينية المحت ّلة ،ويليهما �سورية ولبنان.
وتتباين �أو�ضاع الالجئين وفقًا لمدة لجوئهم،
والبلد الذي لج�أوا �إليه ،والموارد التي كانت في
حوزتهم �أو كانوا ي�ستطيعون الو�صول اليها عندما
غ���ادروا م�ك��ان �إقامتهم الأ� �ص �ل��ي .وه��ذه ت�شمل
م�ستوى التح�صيل العلمي والمهارات والمدخرات
والأ� �ص��دق��اء وال �م �ع��ارف ال �ق��ادري��ن على تقديم
المعونة� .أما الذين يعي�شون المرحلة الأول��ى من
ال�ل�ج��وء �أو التهجير ولي�س ف��ي ح��وزت�ه��م م��وارد
ذات �ش�أن ف�إنهم ي�شتركون في مواجهة المخاطر
االق�ت���ص��اد ّي��ة نتيجة ف�ق��دان�ه��م ال�ع�م��ل وال��دخ��ل
المنا�سبين وال�سكن والم�ستلزمات الغذائية
وال�صحية المالئمة.
وكلما طالت مدة اللجوء تعززت قدرة المرء على
التك ّيف مع الظروف ال�صعبة ،وهذه ،بالتحديد،
هي حالة الفل�سطينيين داخل الأر�ض الفل�سطينية
المحتلة وخارجها .غير �أن ت�سلُّم المعونات �أو
اعتياد الظروف القا�سية ال ي�ضعان خاتم ًة للمعاناة
(�ساري حنفي ،ورقة خلف ّية للتقرير)� .إن نفو�س
الأك�ث��ري��ة العظمى م��ن الالجئين م�سكونة على
الدوام بذكريات المذ ّلة واال�ضطهاد ،والإح�سا�س
ال��دائ��م بفقدان وطنهم 24.وف��ي بع�ض البلدان
الم�ضيفة تحولت مخيمات الالجئين الفل�سطينيين
�أحياء �سكنية معمورة .وفي بع�ض البلدان ،مثل
الأردن و��س��وري��ة ،يحقّ لالجئين الفل�سطينيين
25
العمل واال�ستفادة من الخدمات االجتماعية.
وفي المقابل يواجه الالجئون الفل�سطينيون في
لبنان م�صاعب ج ّم ًة في الح�صول على فر�ص
العمل ،ويحرمون من حقوق التم ّلك ويعي�شون،
نتيج ًة لذلك ،في ظ��روف قا�سية وف��ي مخيمات
فقيرة ومكتظة.
ويتوافر بع�ض البيانات عن �أو�ضاع الالجئين
العراقيين في الأردن ،يتّ�ضح منها �أنّهم هاجروا

أ�سا�سا كعائالت تغلب ن�سبة الإن ��اث فيها على
� ً
ال��ذك��ور .وي�ش ّكل المتعلمون ن�سبة كبيرة منهم،
كذلك �إن  70في المائة منهم هم في �سن العمل
(�أك�ث��ر م��ن � 15سنة) ،غير �أن �أق��ل م��ن  30في
المائة منهم يمار�سون العمل بالفعل ،ومن ّثم ينفق
�أكثرهم من م ّدخراتهم �أو من تحويالت نقدية
ت�صلهم من العراق .ولذلك ف� ّإن عودة � ٍ
أعداد قليلة
منهم �إلى العراق في �أواخ��ر العام  2007تعك�س
تح�سنًا في
�أحيا ًنا نفاد المدخرات �أكثر مما تعني ّ
�أو�ضاع الأم��ن .وت�شير الوكاالت المعن ّية ب�ش�ؤون
الالجئين �إلى � ّأن �أعدا ًدا متزايدة منهم تطلب الآن
اللجوء �إلى الدول ال�صناع ّية المتق ّدمة�( .ساري
حنفي ،ورقة خلفية للتقرير).
ي�شير ا�ستطالع �أجري في الآونة الأخيرة �إلى
� ّأن ع��د ًدا غير قليل من العراقيين يفتقرون �إلى
�إذن الإقامة المطلوب من كل �أجنبي في الأردن.
وي�ظ�ه��ر�أن عن�صر ال��دخ��ل ي� ��ؤ ّدي دو ًرا مه ًّما في
الح�صول على ذاك الإذن تب ّين �أن حوالى 80
في المائة من الأغنياء يحملونه ،بينما ال تتجاوز
ن�سبة الالجئين الفقراء الذين يحملون مثل هذا
الإذن  22في المائة .ويقول �أكثر من ثلث ( 35في
المائة) الم�ستجيبين في اال�ستطالع �إنهم يو ّدون
�أن ي�سجلوا �أنف�سهم عند المفو�ضية ال�سامية
للاّ جئين التابعة للأمم المتحدة ،غير �أن ن�سبة
من قاموا بذلك فعلاً كانت �أعلى بين الم�سيح ّيين
�سجل غير  15في المائة من
والفقراء – فلم ُي َّ
الأغنياء ،مقارن ًة بخم�سين في المائة من الفقراء
(�ساري حنفي ،ورقة خلفية للتقرير).
و ُي�ستدل من درا�سة �أخرى عن العراقيين في
�سورية �أنهم ال يعي�شون في مخيمات لالجئين بل
في �شقق �سكنية ،وقد جاء بع�ضهم �إلى �سورية من
تلقاء �أنف�سهم خ�شية القتل �أو االختطاف ،وهم
في انتظار �أُ َ�سرهم التي قد ت�ستطيع �أو ال ت�ستطيع
ال�ل�ح��اق ب�ه��م .وتعتمد رعايتهم ال�صحية على
الدخل :فزيارة الطبيب متاحة لمن يقدرون على
ذلك ما ّد ًّيا ،بينما يلج�أ الفقراء الى مراكز الرعاية
ال�صحية الأول�ي��ة في ح��االت ال�ط��وارئ وم��ن �أجل
الح�صول على الخدمات الطبية الب�سيطة .كما
يمكنهم زيارة عيادات الهالل الأحمر الفل�سطيني
التي ال يتردد عليها ال�سوريون في العادة .وتعمل
هذه العيادات ب�شكل جيد على الرغم من اكتظاظها
بالمر�ضى.
ومع �أن المراكز التعليمية ال�سورية قد فتحت
�أبوابها للعراقيين ،ف�إن �إحدى الدرا�سات تب ّين �أن
عدد العراقيين الذين التحقوا بالمدار�س ال�سورية
قد بلغ نحو  .30,000وتعزو الدرا�سة ذلك �إلى

ال�شكل 2-4

مواقع الالجئني الفل�سطينيني امل�سجلني
لدى الأو ْنروا (بالآالف) 2008
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الم�صدر :الأونروا ( 2008بالإنجليزية).

ا�ضطرار الأطفال الى �إهمال درا�ستهم من �أجل
العمل لإعالة �أُ� َ��س��رِ ه��م .وت�شير الدرا�سة �إل��ى �أن
العراقيين الوافدين �إلى �سورية ال يح�ضرون معهم
من المال �إال القليل خ�شية �أن يداهمهم الل�صو�ص
على الطريق ،و�إذا �أقاموا في �سورية ف�إنهم يعتمدون
ٍ
تحويالت نقدية من �أقاربهم �إذا ا�ستطاع ه�ؤالء
على
تقديم العون لهم ،و�إال ف�إن الالجئين م�ضطرون
�إلى البحث عن عمل في �سورية التي ي�صعب عليها
26
حتى �إيجاد فر�ص عمل لمواطنيها.
�إن �أو�ضاع الالجئين ال�سودانيين وال�صوماليين
ه��ي ،دون �شك� ،أ��س��و�أ من ذل��ك بكثير �إذ يهرب
الالجئون من هذين البلدين الفقيرين �أ�صال �إلى
بلدان ال تق ّل فق ًرا مثل ت�شاد واليمن .ي�ضاف �إلى
عهدا،
ذل��ك �أن ال�م��أزق ال��ذي يواجهونه �أح��دث ً
وبخا�صة �أولئك الهاربون من دارف��ور ،و�ضحايا
النزاع الم�سلح بين اتحاد المحاكم الإ�سالمية
وخ�صومهم من �أمراء الحرب والقوات الإثيوبية.
ويفيد تقرير �صادر عن برنامج الغذاء العالمي
�أن � 670,000شخ�ص قد هربوا من القتال الدائر
ف��ي مقدي�شو ف��ي ال�ع��ام  27.2007وق��د تدهورت
الأو�ضاع في ال�صومال �إل��ى حد دفع النا�س �إلى
المخاطرة بعبور البحر .فو�صل  30,000من ه�ؤالء
الالجئين �إل��ى اليمن خالل العام  2007بعد �أن
عبروا خليج عدن فيما لقي � 1,400آخرون حتفهم
28
على الطريق �أو اعتُبروا في عداد المفقودين.
بالن�سبة �إل��ى من يجدون الملج�أ� ،سواء �أفي
الأردن �أم ت�شاد �أم �سورية �أم اليمن ،البقاء على
قيد الحياة ال يخفف م��ن �إح�سا�سهم بالخطر
الو�شيك الداهم� .إن الأخطار الج�سيمة وانعدام
انعدام الأمن ال�شخ�صي للفئات ال�ضعيفة

تتزايد �أعداد الذين
يطلبون اللجوء �إىل
الدول ال�صناعية
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الأمن قد دفعت ه�ؤالء الالجئين �إلى الفرار ،غير
�أن تلك المخاطر المالزمة لو�ضعهم كالجئين
�سترافقهم وتظ ّل بالن�سبة �إليهم ،م�صد ًرا للتهديد
الدائم .فقد غدوا الآن في البلد الم�ضيف تحت
رحمة الأحداث والتط ّورات ال�سيا�سية واالقت�صادية
التي قد تنقلب عليهم فج�أ ًة في � ّأي ٍ
وقت ،وبخا�صة
�إذا ربط الر�أي العا ّم بين وجودهم في ذلك البلد
وبين ارتفاع كلفة المعي�شة �أو ا�شتداد المناف�سة
على الوظائف والخدمات العامة .ولئن كانت دول
مثل الأردن و�سورية تعامل الالجئين العراقيين
والفل�سطينيين معامل ًة كريم ًة ،ف�إن ذلك ال ينطبق
على ال�سودانيين وال�صوماليين في البلدان التي
أ�سا�سا الجئين ب�سبب
يلج�أون �إليها .ويتح ّول النا�س � ً
الأخطار التي ته ّدد �أمنهم ،ويم ّثل ا�ستمرار هذه
تهديدا �آخ َر يزيد من محنتهم.
الأو�ضاع ً

يتح ّول النا�س الجئني
ب�سبب الأخطار التي ته ّدد
�أمنهم ،وميثّل ا�ستمرار
هذه الأو�ضاع تهدي ًدا
�آخر يزيد من حمنتهم

داخليا
المه َّجرون
ُ
ًّ

المهجرون داخل ًّيا.
�إل��ى جانب الالجئين هناك
َّ
تتع ّدد الأ�سباب خلف ك ّل من الحالتين لكن هناك
قوا�سم م�شتركة .فكالهما من �ضحايا النزاعات
الدولية والمحلية؛ وكالهما من �ضحايا االحتالل
�أو الأع �م��ال ال�ع��دائ� ّي��ة م��ن ج��ان��ب الميلي�شيات
المت�صارعة.
�إن ع ��دد ال �م �ه �ج��ري��ن داخ �ل � ًّي��ا ال ي �ق��ل عن
 9.86مليون �شخ�ص 29.يوجد جانب كبير منهم في
�ستة بلدان عربية هي ال�سودان و�سورية وال�صومال
والعراق ولبنان واليمن .في ال�سودان ،يقيم العدد
اجلدول 7-4
البلد

داخليا يف الدول العربية2007 ،
املهجرين
تقديرات عدد
َّ
ًّ
داخليا
املهجرين
عدد
َّ
ًّ

العدد الإجمايل
(مقر ًبا ،مع ترجيح
ّ
التقديرات العليا)

امله َّجرون الذين قدمت لهم
احلماية/امل�ساعدة من جانب
املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني

5,800,000

1,250,000

2,480,000

2,385,865

1,000,000

1,000,000

�سورية

430,000

-

لبنان*

390,000

200,000

115,000

-

35,000

-

ال�سودان
العراق

ال�صومال

الأر�ض الفل�سطينية
املحتلة
اليمن

الداخلي ( 2008بالإنجليزية)؛ المفو�ضية ال�سامية للأمم المتحدة ل�ش�ؤون الالجئين 2008
الم�صدر :مركز مراقبة التهجير
ّ

(بالإنجليزية).

* بيانات المفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئين المتع ّلقة بلبنان تعود �إلى �سنة .2006
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

الأكبر الذي ي�صل ،ح�سب تقديرات مركز مراقبة
التهجير الداخلي� 30إل��ى م��ا بين  4.5ماليين
و 5.8ماليين �شخ�ص .وي�أتي العراق في المرتبة
الثانية ،حيث يوجد فيه نحو  2.4مليون �شخ�ص،
ثم ال�صومال ،الذي ي�ضم نحو مليون �شخ�ص.
ف��ي ال���ص��وم��ال� ،أ��س�ف��ر ع��ام��ان م��ن االقتتال
الع�شوائي واالنتهاك العنيف للحقوق عن �أزم��ة
�إن�سانية متفاقمة على نحو مطرد .يقول تقرير
الأمين العام للأمم المتحدة حول الأو��ض��اع في
ال�صومالّ � 31إن نحو � 750,000شخ�ص من �س ّكان
العا�صمة مقدي�شو� ،أي حوالى ثلثي �سكانها ،هربوا
منها في الفترة ما بين � 15آذار/مار�س و 15تموز/
إجمالي لمن هربوا
يوليو  ،2008ما رفع العدد ال ّ
من المدينة منذ اندالع ال�صراع الراهن �إلى نحو
مليون ن�سمة .ويعي�ش نحو  300,000من ه�ؤالء في
خيم ُن�صبت في �ضواحي العا�صمة .ويتعين على
�س ّكان المراكز الح�ضرية �أن يلج�أوا �إلى خيارات
�صعبة ومنها �أن ي�سحبوا �أطفالهم من المدار�س،
ويتنازلوا عن العالج ،ويكتفوا بوجبة طعام واحدة
في اليوم – لمواجهة نق�ص الغذاء .و�إذا ا�ستم ّر
تدهور الو�ضع الإن�ساني على هذا النحو ،ف�سيكون
 3.5مليون �شخ�ص في حاجة �إلى الم�ساعدة مع
نهاية العام  .2008ووفقًا لأح��د تقارير ّ
منظمة
هيومن رايت�س وات�ش 32ال�صادر عام ُ ،2008ه ِّجر
بعيدا عن مواطن �إقامتهم في
 1.1مليون
�صومالي ً
ّ
المنطقة الجنوبية الو�سطى من ال�صومال ،في ٍ
وقت
يعي�ش فيه مئات الآالف من المهجرين على امتداد
الطريق بين مقدي�شو وافجوي في مخيمات مزرية
م�سرحا لالقتتال الوح�شي،
�أ�صبحت هي الأخرى
ً
بينما تنغم�س الميلي�شيات العاملة لح�ساب نف�سها
ف��ي عمليات ال�ن�ه��ب ،واالغ�ت���ص��اب وال�ق�ت��ل �ضد
المهجرين على الطريق الجنوب ّية المتّجهة �صوب
كينيا.
في ال�سودان �أ�سفرت اال�شتباكات في �أبيي
عن تهجير � 30,000شخ�ص 33.ووفقا للمفو�ضية
34
ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئين التابعة للأمم المتحدة،
تظ ّل الحماية �أهم االحتياجات الجوهرية بالن�سبة
�إل��ى المهجرين داخل ًّيا ف��ي ال���س��ودان ،ذل��ك �أن
م�ستوطناتهم تفتقر �إلى الأمن والخدمات الأ�سا�سية
وفر�ص تدبير م��وارد ال��رزق .وف��ي دارف��ور يم ّثل
المهجرين داخل ًّيا
انعدام الأمن العبء الكبير على ّ
والالجئين العائدين والعاملين في مجال الإغاثة
الإن�سان ّية ،فيما تتوا�صل االعتداءات واال�شتباكات
القبلية ف��ي ال�ق��رى لت�سبب المزيد م��ن عمليات
التهجير .ويواجه ّ
موظفو الإغاثة الإن�سانية �صعوب ًة

في الو�صول �إلى الأ�شخا�ص الذين يعانون ج ّراء
هذه الأو�ضاع ،ي�ضاف �إلى ذلك تواتر االعتداءات
التي ت�ستهدف ّ
المنظمات غير الحكومية والهيئات
الدولية على الطرق .ومن ّثم ت�صبح المروح ّيات
هي الو�سيلة الوحيدة للنقل ،ما ي�ضاعف كلفة
المهجرون داخل ًّيا في الخرطوم
العمليات� .أ ّم��ا
ّ
احتياجات م �ح � ّددة تتعلق ب�أو�ضاعهم
فلديهم
ٌ
مثل الوثائق الثبوتية ،والح�صول على الأر���ض
الزراعية ،وال�سالمة الج�سد ّية .ي�ضاف الى ذلك
�ضرورة تد ّبر �أمر الح�صول على المعلومات عن
مواطنهم الأ�صلية .ومع غياب موارد الرزق وفر�ص
العمل تزداد مخاطر ا�ستغالل الن�ساء والأطفال،
فوفقًا للمفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئين لم
ت َ
المهجرين داخل ًّيا ،في غمرة
ُعط احتياجات
ّ
التحديات الإن�سانية الج ّمة ،الأول��وي��ة الالزمة.
وت�شدد المفو�ضية في ه��ذا الإط��ار على �ضرورة
الجن�سي
�إي�ل�اء االهتمام الخا�ص لمنع العنف
ّ
المهجرين داخل ًّيا.
والجنو�سي ،المنت�شر بين ّ

الإطار 9-4

ك�رس حاجز ال�صمت حول العنف �ضد املر�أة

أهم العقبات التي تحول دون و�ضع حد
يمثّل ال�صمت المحيط ب�أعمال العنف �ضد المر�أة واحد ًة من � ّ
�صعبا .ويزيد
أمرا
ً
لهذه الممار�سات واالنتهاكات ،لأ ّنه يجعل من تحديد الوقائع ومتابعة تداعياتها � ً
في �صعوبة الأمر �أن البرامج الثقافية التي ت�ساعد في معالجة هذه الم�شكلة هي من النوع المكلف
والطويل الأمد .غير �أن هذه الظاهرة قد �أخذت تتك�شّ ف بفعل التقارير ال�صادرة عن منظمات
حقوق الإن�سان وحقوق المر�أة ،الوطنية والعالمية ،ومن خالل الدرا�سات التي تجريها مراكز البحوث
ومالجئ الن�ساء .ي�ضاف �إلى ذلك �أن و�سائل الإعالم بد�أت في الآونة الأخيرة باختراق المحظورات
التي تكتنف هذا المو�ضوع.
ٍ
ب�صورة ال لب�س فيها،
تجرم،
التي
القوانين
من
�سل�سلة
إلى
�
تحتاج
العربية
�إن جميع البلدان
ِّ
الموجهة �ضد الن�ساء .غير �أن تغيير القوانين ال يكفي ،بحد ذاته ،لتغيير ثقافة
�أعمال العنف
ّ
التهرب من الم�س�ؤولية التي تديم المخاطر المهددة للأمن ال�شخ�صي للمر�أة العربية .يتطلّب الأمر
ّ
تبدال عميقا في التوجهات لمكافحة التمييز المتجذّر �ضد الن�ساء ،ذلك �أن ق�ضايا معقّدة حول
الثقافة والعادات المتوارثَة والمجتمع تكمن خلف محاوالت الإ�صالح ال�ضرورية الرامية �إلى �سن
الت�شريعات وتطبيقها وتف�سيرها .وفي بيئة القرن الحادي والع�شرين تقع على كاهل البلدان
العربية م�س�ؤوليات ج�سيمة حيالَ الإ�سراع في �إحداث تغييرات طال انتظارها في المجاالت
ال�شخ�صي .وال بد من اتخاذ موقف حازم �ضد التمييز بين
االجتماعية والثقافية لتعزيز �أمن الن�ساء
ّ
الجن�سين في ميادين الحياة ،بد ًءا من القيم التي ر�سخها نظام التعليم ،و�صوالً �إلى ممار�سات
عام.
التمييز والتنميط ال�سائدة في مواقع العمل ،وو�سائل الإعالم ،والمجتمع ب�شكل ّ

الم�صدر :فريق التقرير.

خامتة

يمكن قيا�س المجتمعات بكيف ّية تعاملها مع الفئات
ال�ضعيفة .بنا ًء عليه ،ق � ّدم ه��ذا الف�صل �أفكا ًرا
حول الأ�شواط التي ينبغي على البلدان العربية �أن
تقطعها لتتم ّكن من فهم ومعالجة الم�آزق الإن�سانية
ال�ت��ي ت��واج��ه ال�ف�ئ��ات ال�ت��ي ال تحظى باالهتمام
الكافي :الن�ساء اللواتي يتع ّر�ضن للإيذاء واالنتهاك
منهجي فيما ي�شيح الآخ ��رون ب�أنظارهم
ب�شكل
ّ
معاناتهن؛ و�أولئك الذين يجري االتّجار بهم
عن
ّ
للخدمة في الم�صانع ،والمنازل وبيوت البغاء؛
والأطفال المجنّدون المن�ساقون �إلى حرفة الموت؛

والمهجرون الذين يتج�شمون العناء في �أ�سفار
ّ
محفوفة بالمخاطر هر ًبا من الحروب النا�شبة في
مناطقهم ويعانون انعدام الحريات وانكما�ش �سبل
العي�ش.
لي�س في مقدور ال��دول��ة وال المجتمع حماية
ما يخفى عن عيونهما .ومن ال�ضروري ،على هذا
الأ�سا�س� ،أن يبد�أ البحث عن حلول لمعالجة هذه
الدرجة العالية من انعدام �أمن الإن�سان انطال ًقا
من االعتراف بوجود هذه الفئات ال�ضعيفة وتع ُّرف
حجم التهديد الذي يترب�ص بها وم�صادره.

انعدام الأمن ال�شخ�صي للفئات ال�ضعيفة

ميكن قيا�س املجتمعات
بكيفية تعاملها مع
الفئات ال�ضعيفة
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