قضايا فى السياسة احلالية

«ما ال تراه العني؛ ال يحزن عليه القلب»
رؤية تركيبية تفسيرية نقدية لسياسات االحتاد األوروبي
في التصدي للعنف اجلنسي بني املهاجرين الضعفاء

بقلم :إيناس كييجنايرت(،أ) أوروري جوياب

(ب)

أ) باحثة ما بعد الدكتوراه ،املركز الدولي للصحة اإلجنابية بجامعة جينت ،كلية الطب وعلوم الصحة ،جينت ،بلجيكا.
للمراسالتines.keygnaert@ugent.be :
ب) باحثة مبتدئة ،املركز الدولي للصحة اإلجنابية بجامعة جينت ،كلية الطب وعلوم الصحة ،جينت ،بلجيكا.

ترجمة :شهرت العالم

موجز املقال :في أوروبا ،يُعد الالجئون وطالبو اللجوء واملهاجرون غير املُسجلني أكثر عرضة لإليذاء اجلنسي
ضع األطر
من املواطنني األوروبيني ،ويواجهون املزيد من التحديات عند التماس الرعاية .يتناول هذا املقال كيف ت ُ َ
كشروط للحيلولة دون العنف اجلنسي الذي
القانونية والسياسية ،على األصعدة الوطنية واألوروبية والدولية،
ٍ
يؤثر في مجتمعات املهاجرين الضعفاء ،الذين يعيشون في بلدان االحتاد األوروبي ،وكيفية التصدي له .بتطبيق
ً
مقال من استعراض األقران
طريقة التركيب التفسيري النقدي ،استعرضنا  187وثيقة قانونية وسياسية ،و80
ً
قانونيا ،و12
مقال
حول الصحة اجلنسية للمهاجرين فيما يتعلق بعناصر العنف اجلنسي ،فضال ً عن حتليل 37
ً
ً
مقال من استعراض األقران من بينهم مقاالت تركز حتدي ًدا على العنف اجلنسي بني املهاجرين الضعفاء في بلدان
االحتاد األوروبي التي يبلغ عددها  27بل ًدا .أما الوثائق القانونية والسياسية التي تتناول العنف اجلنسي بوجه خاص
وإن لم يكن حصرًا بني املهاجرين املستضعفني ،فهي تطبق «رؤية أحادية» .وتتجاهل:
(أ) أنواع العنف اجلنسي متكررة احلدوث.
(ب) معدالت اإليذاء على أساس النوع االجتماعي.
(ج) عوامــل خطــر محــددة داخــل االحتــاد األوروبي مثــل :وضــع الهاجريــن القانونــي ،والتوجه اجلنســي والظروف
املعيشــية .إن منــوذج صنــع السياســة احلالــي فــي االحتــاد األوروبــي يعتبــر العنــف اجلنســي بــن املهاجريــن
الضعفــاء قضيــة «خارجيــة» وتخــص «اإلنــاث فقــط» ،بينمــا تعــزز سياســات الهجــرة واللجــوء فــي االحتــاد
األوروبــي عــدم إظهــاره .يجــب أن تسترشــد االســتجابة الفعالــة بسياســات تســتند إلــى احلقــوق واألدلــة
القائمــة علــى املشــاركة ،مــع اتبــاع نهــج الصحــة العامــة ،واالعتــراف بحــدوث اإليــذاء اجلنســي وتعــدده
بــن املهاجريــن الضعفــاء مــن جميــع األنــواع االجتماعيــة داخــل حــدود االحتــاد األوروبــي © .مجلــة قضايــا
الصحــة اإلجنابيــة  .201٥الناشــر :الســيفير ب ف  .Elsevier BVجميــع احلقــوق محفوظــة.
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مقدمة:
يشــير العنــف اجلنســي إلــى «اســتخدام القــوة
اجلســمانية إلجبــار شــخص علــى ممارســة فِعــل
جنســي ضــد إرادته/هــا ،ســواء حــاول ذلــك ،أو قــام
بــه مــع شــخص غيــر قــادر علــى فهــم طبيعــة أو
ظــرف ال ِفعــل ليرفــض املشــاركة ،أو يعبــر عــن عدم
الرغبــة فــي ممارســة فِعــل جنســي» 1،ويقــوم بــه
«أي شــخص بغــض النظــر عــن عالقتــه بالضحيــة،
وفــي أي وضــع مبــا فــي ذلــك  -علــى ســبيل املثــال
ال احلصــر  -املنــزل والعمــل» 2.وهــو يشــمل التحــرش
اجلنســي ،واالعتــداء اجلنســي ،واالغتصــاب ،أو
محاولــة االغتصــاب ،واالســتغالل اجلنســي،
واإلكــراه علــى البغــاء ،واســتخدام العنــف اجلنســي
كســاح فــي احلــرب أو التعذيــب 3،وميكــن أن يســفر
عــن نتائــج شــديدة تؤثــر علــى الصحــة اجلنســية
واإلجنابيــة والبدنيــة والعقليــة ،فضــا ً عــن
معانــاة الضحايــا – بغــض النظــر عــن :جنســهم
 ،ومشــكالتهم االجتماعيــة ،واالقتصاديــة 5،4.كمــا
أيضــا مشــكلة عامليــة فــي مجــال الصحــة
يُعتبــر ً
العامــة 6،فــي ظــل األضــرار احملتملــة التــي يعانــي
منهــا الضحايــا ،وأقرانهــم ،وذريتهــم ،واجملتمــع
8،7
احمللــي ،وفــي نهايــة املطــاف اجملتمــع ككل.
أظهــر تقريــر منظمــة الصحــة العامليــة ،الــذي
صــدر فــي عــام  ،2013أن  %25.4مــن النســاء
والفتيــات فــي املنطقــة األوروبيــة للمنظمــة
يتعرضــن للعنــف اجلنســي واجلســدي مــن جانــب
شــريك حميــم وأن  %5.2يتعرضــن للعنــف اجلنســي
مــن جانــب غيــر الشــركاء – مــع التأكيــد علــى
عــدم وجــود بيانــات حــول الرجــال 6.ينتشــر العنــف
بنســبة تصــل إلــي  %11فــي دول اإلحتــاد األوروبــي
بــن النســاء األكبــر مــن  15ســنة 9.وتوضــح
البحــوث أنــه مقارنــة بعمــوم الســكان ،يتعــرض
الالجئــون وطالبــو اللجــوء واملهاجريــن غيــر
املســجلني إلــى خطــر أكبــر :فقــد تعــرض مــا يصل
إلــى  %28.6مــن الذكــور ،و %69.3مــن املهاجــرات إلى
8

عنــف جنســي ،منــذ وصولهــم إلــى أوروبــا ،مــن
جانــب املهنيــن واملواطنــن األوروبيــن فــي ُخمــس
وث ُلــث احلــوادث علــى الترتيــب 12–10.كمــا يواجهــون
أيضــا ـ حتديــات عديــدة بعــد ذلــك عنــد التمــاس
ـ ً
14،13
الرعايــة .باإلضافــة إلــى احملــددات العامــة مثــل:
العمــر ،والنــوع االجتماعــي ،والتوجــه اجلنســي،
واإليــذاء املســبق ،أو التعــرض للعنــف والصدمــات
األخــرى  -أثبتــت البحــوث أن احملــدد احملــوري يتمثــل
فــي وضعهــم القانونــي املُقيــد ،الــذي يعــوق
مشــاركتهم النشــطة فــي اجملتمــع ،ويعرضهــم
خلطــر االســتغالل وســوء املعاملــة وي َ ُحــولُ دون
وصولهــم إلــى الرعايــة الصحيــة ١٨-15 ،11 ،٨.ومــع
ذلــك ،فــإن مــدى وكيفيــة تنــاول األطــر القانونيــة
والسياســية األوروبيــة ملنــع العنــف اجلنســي
بــن هــؤالء املهاجريــن الضعفــاء والتصــدي لــه
نــادرًا مــا يكــون موضــع تســاؤل .ومــن ثــم ،يهــدف
أساســا إلــى دراســة مــدى
اســتعراض األدبيــات
ً
ونطــاق تنــاول هــذه األطــر للعنــف اجلنســي فــي
مجتمعــات املهاجريــن الضعفــاء الذيــن يعيشــون
فــي بلــدان االحتــاد األوروبــي منــذ معاهــدة لشــبونة؛
التــي باعتمادهــا فــي عــام  2007أصبحــت تشــكل
ثانيــا،
األســاس الدســتوري اجلديــد لالحتــاد األوروبــيً .
نحــن نهــدف إلــى مناقشــة كيفيــة تأثيــر نطــاق
ومــدى تطبيقهــا علــى منــع اإليــذاء اجلنســي
بــن املهاجريــن املســتضعفني والتصــدي لــه ،مــع
صياغــة توصيــات مــن أجــل التحســن.
األساليب:
يُعــد هــذا االســتعراض جــز ًءا مــن دراســة أوســع
نطاقًــا حــول الصحــة اجلنســية واإليــذاء اجلنســي
للمهاجريــن الضعفــاء فــي بلــدان االحتــاد األوروبــي.
لقــد اخترنــا أن نُقســم نتائــج هــذه الدراســة،
مــع التركيــز علــى الصحــة اجلنســية والعنــف
اجلنســي بشــكل منفصــل ،حيــث تختلــف األطــر
قيــد الدراســة وغال ًبــا ال تربــط العنــف اجلنســي
مبنظــورات الصحــة اجلنســية األوســع نطاقًــا.
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ولالطــاع علــى وصــف تفصيلــي ألســاليبنا وقيودنا،
ميكــن الرجــوع إلــى مقالنــا املنشــور ســابقً ا حــول
الصحــة اجلنســية للمهاجريــن الضعفــاء واألطــر
17
القانونيــة والسياســات األوروبيــة.
يجمــع إطارُنَــا املفاهيمــي بــن الصحــة العامــة،
والنهــج القائــم علــى احلقــوق ،مــع منــوذج
اجتماعي-إيكولوجــي للصحــة 19.ونظــرًا ألن
دراســتنا تتكــون مــن مجموعــة بيانــات متنوعــة
مــن األدبيــات التــي تتنــاول الهجــرة والصحــة
اجلنســية و/أو العنــف اجلنســي ،فقــد اخترنــا
اســتخدام التركيــب التفســيري النقــدي 20.وهــو
خصيصــا
عبــارة عــن أســلوب اســتعراض ُمصمــم
ً
لدراســة أوجــه التفــاوت فــي نظــم الرعايــة
الصحيــة ،ودعــم تطويــر املفاهيــم والنظريــات عبــر
عمليــة اســتعراض وتركيب لـــ «مجموعــة متنوعة
22،21
ومعقــدة مــن األدلــة».
أجرينــا البحــث مــن خــال  PubMedوشــبكة
العلــوم للمراجــع التــي اســتعرضها األقــران،
فضـا ً عــن البحــث اليــدوي عــن األدبيــات الرماديــة
باللغــات اإلجنليزيــة والفرنســية والهولنديــة
واألملانيــة .يُفضــل أســلوب التركيــب التفســيري
النقــدي حتديــد األولويــات أكثــر مــن االســتبعاد،
ولذلــك كانــت معاييرنــا الوحيــدة لالختيــار تتمثــل
فــي املطبوعــات التــي تتنــاول السياســات املتعلقــة
بالصحــة اجلنســية ،والعنف اجلنســي ،أو سياســات
الهجــرة ،مــع التركيــز اخلــاص علــى بلــدان االحتــاد
األوروبــي .وفــي نهايــة املطــاف ،شــملت دراســتنا
حــول الصحــة اجلنســية  187وثيقــة مــن األدبيــات
ً
مقــال ُمحكمــاً.
الرماديــة و80
لتحديــد مواقــع املراجــع املتعلقــة بالعنــف اجلنســي،
اســتخدمنا مصطلــح «العنــف اجلنســي» وكذلــك
أشــكال معينــة مــن العنــف اجلنســي ،جن ًبــا إلــى
جنــب مــع اجملموعــات املســتهدفة («الالجئــن»،
«املهاجريــن غيــر املُســجلني»« ،طالبــي اللجــوء» ،وعلى

نطــاق أوســع «املهاجريــن») .ونظــرًا ألننــا نفتــرض
أن هنــاك مجموعــات مختلفــة قــد تواجــه أنواعًــا
بعينهــا مــن الضعــف وتعتمــد علــى وثائــق قانونيــة
أيضــا
وسياســية مختلفــة ،فقــد أولينــا اهتما ًمــا ً
للمهاجــرات املشــتغالت باجلنــس وكــذا املهاجريــن من
املثليــات واملثليــن ومزدوجــي امليــل اجلنســي ومغايــري
الهويــة اجلنســانية .كانــت فتــرة املطبوعــات احملــددة
هــي ديســمبر ( 2007اعتمــاد «معاهــدة لشــبونة»،
اإلطــار الدســتوري اجلديــد لسياســات االحتــاد األوروبــي)
 أبريــل  .2013ونظــرًا لنــدرة املراجــع ،قررنــا فــي وقــتأيضــا املراجــع الســابقة املشــار
الحــق أن نستكشــف ً
إليهــا فــي املطبوعــات .كمــا حصرنــا نطــاق عملنــا
علــى الــدول األعضــاء فــي االحتــاد األوروبــي ،وعددهــا
 27دولــة ،اعتبــارًا مــن أبريــل عــام ( 2013أي قبــل دخــول
كرواتيــا إلــى االحتــاد األوروبــي) .اســتخدمنا عبــر هــذه
الورقــة البحثيــة مصطلــح «املهاجريــن الضعفــاء»
حيثمــا ضمــت اإلشــارات صراحــة جميــع الفئــات
املهاجــرة الضعيفــة أو لــم تفــرق بينهــا؛ وعلــى
خــاف ذلــك اســتخدمنا «اجملموعــة املســتهدفة» .ال
يتطلــب اســتعراض األدبيــات موافقــة أخالقيــة داخــل
جامعتنــا.
النتائج:
مــن أصــل  187وثيقــة قانونيــة وسياســية ،و80
مرجعــا ً أكادمييــا ً ُمحكمــا ً عــن طريــق مراجعــة
األقــران ،قمنــا بفحصهــا بغــرض دراســتنا األوســع
نطاقًــا حــول الصحــة اجلنســية ،لــم تركز ســوى 37
و12ـ فقــط علــى الترتيــب ـ علــى العنــف اجلنســي
حتدي ـ ًدا .علــى أن هنــاك العديــد مــن الوثائــق التــي
اتســمت بالشــمول حيــث ســاهمت فــي حتديــد
الســياق الــذي يجــري خاللــه وضــع األطــر املتعلقــة
بالعنــف اجلنســي لــدى املهاجريــن (الضعفــاء).
نطــرح ،فيمــا يلــي ،وصفً ــا لتطــور األطــر القانونيــة
والسياســية الرئيســة حــول العنــف اجلنســي
بــن املهاجريــن الضعفــاء ،والثغــرات التــي ظهــرت
خــال حتليلنــا التفســيري النقــدي.
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األٌطر القانونية والسياسية على الصعيدين العاملي
واألوروبي:
كان املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة ،الــذي
عُ قــد فــي القاهــرة عــام  ،1994أول مــن أقــر بــأن
احلــق فــي التحــرر مــن العنــف واإلكــراه اجلنســي
هــو حــق مــن حقــوق الصحــة للجميــع ،فــي كافة
أنحــاء العالــم 23.كمــا أقــر ضعــف املهاجريــن جتــاه
اإليــذاء اجلنســي ومــا يترتــب عليــه مــن ســوء
الصحــة اجلنســية .ومــع ذلــك ،اســتغرق األمــر
حوالــي عشــرة ســنوات قبــل أن تُصــدر األمم املتحدة
مبــادئ توجيهيــة محــددة حــول العنــف اجلنســي
بــن الالجئــن وطالبــي اللجــوء؛ ب َ ْيـ َد أنهــا قَصــرت
فهــم العنــف اجلنســي لــدى هــذه اجملموعــة
علــى شــكل مــن أشــكال العنــف التــي تعانــي
منهــا املــرأة فــي حــاالت النــزاع ،أو كســاح مــن
أســلحة احلــرب 25،24،3.عــاوةً علــى ذلك ،اســتخدمت

األطــر العامليــة للعنــف اجلنســي مصطلحــات
ُمربِكــة ،حيــث قفــزت مــن «العنــف اجلنســي»
إلــى «العنــف ضــد املــرأة» ،وفيمــا بعــد إلــى
6،26
«العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي»،
ونــادرًا مــا تطــرح تعريفً ــا يوضــح مــا تغطيــه تلــك
املصطلحــات حتديــ ًدا.
لقــد ظهــرت ،نتيجــة لذلــك ،هيئــة أوروبيــة
لوثائــق السياســة ،وضعــت بداي ـ ًة إطــار العنــف
اجلنســي بــن املهاجريــن فــي نطــاق حقــوق
اإلنســان ،علــى الرغــم مــن تركيزهــا علــى الضــرر
الواقــع علــى النســاء املهاجــرات ،ســواء حــدث
فــي بلدانهــن األصليــة (احلــرب ،التعذيــب) ،أو أثنــاء
الهجــرة – باإلكــراه – (االجتــار بالنســاء) ،أو نتــج
عــن ممارســات ثقافيــة ضــارة مثــل :ختــان اإلنــاث.
77،76،30،27
(انظــر اجلــدول .)1

اجلدول  20 :1عامًا من األحكام القانونية حول العنف اجلنسي والهجرة في بلدان االحتاد األوروبي

السنة

الوثيقة

1997

معاهدة أمستردام التي تُع ِدل معاهدة إنشاء استجابات السياسات الفعالة لإلجتار
نشئة للجنة بالبشر ،مبا في ذلك ألغراض االستغالل
االحتاد األوروبي ،املعاهدات امل ُ ِ
اجلنسي وتعزيز الوقاية.
األوروبية وأعمال بعينها ذات صلة.

11997D/TXT

2001

توجيه اجمللس بشأن احلد األدنى من معايير
منح احلماية املؤقتة في حالة حدوث تدفق
جماعي للنازحني ،وبشأن تدابير تعزيز توازن
جهود الدول األعضاء في استقبال هؤالء
األشخاص وحتمل العواقب.

توفر الدول األعضاء املساعدة الطبية وغيرها
من أشكال املساعدة للمستفيدين من
احلماية املؤقتة الذين وقعوا ضحايا لالغتصاب
أو غيره من أشكال العنف اجلنسي "اخلطيرة".

2001/55/EC

2001

قرار البرملان األوروبي بشأن ختان اإلناث.

اإلقرار بأن ختان اإلناث هو انتهاك حلقوق
اإلنسان ،ال سيما في إطار سياسة االحتاد
األوروبي اإلمنائية – يشكل ختان اإلناث أولوية
في برامج التعاون املتعلقة بالصحة واحلقوق
اجلنسية واإلجنابية.

A5-0285/2001

2002

القرار اإلطاري للمجلس بشأن مكافحة مجرد اتباع نهج قضائي جتاه اإلجتار باألشخاص؛
صر فقط مبثابة مجموعة ضعيفة
اإلجتار بالبشر.
يُعتبر القُ َّ
بوجه خاص.

2002/629/JHA

2003

توجيه صادر عن اجمللس إلرساء املعايير أخذ االحتياجات اخلاصة لضحايا االغتصاب
والعنف اجلنسي الشديد (فقط بعد تقييم
الدنيا الستقبال طالبي اللجوء.
فردي) في االعتبار عند حتديد الظروف املادية
والعالجية الستقبالهم.

2003/9/EC

10
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2004

توجيه اجمللس بشأن تصريح اإلقامة املمنوح
لرعايا دول ثالثة ويقعون ضحايا لإلجتار
بالبشر ،أو كانوا عُ رضة إلجراء لتسهيل
الهجرة غير الشرعية ،الذين يتعاونون مع
السلطات اخملتصة.

إعطاء ضحايا فترة تفكير معقولة وإقامة
مؤقتة عند املوافقة على التعاون مع
السلطات القضائية .توفير املساعدة الطبية
وغيرها من أشكال املساعدة إلى هؤالء
الضحايا ،ال سيما أكثر الفئات ضعفً ا.

2004/81/EC

2004

توجيه صادر من اجمللس بشأن احلد األدنى
من معايير تأهيل ووضعية رعايا دول ثالثة،
أو األشخاص بدون جنسية ،كالجئني أو
كأشخاص يحتاجون على خالف ذلك إلى
حماية دولية ،فضال ً عن مضمون احلماية
املمنوحة.

ضحايا االغتصاب ،أو غيره من أشكال العنف
اجلنسي التي تتضمنها الفئات املهاجرة
الضعيفة ،ويُطلب من الدول األعضاء توفير
"الرعاية الصحية املناسبة".

2004/83/EC

2005

مطروح يقوم على احلقوق ،لكن
نهج
خطة االحتاد األوروبي بشأن أفضل هناك
ٌ
ٌ
املمارسات واملعايير واإلجراءات ملكافحة اإلجتار َ ُمعر ّ ٌف فقط باعتباره "جرمية خطيرة
ضد األشخاص" .الدعوة إلى اتخاذ تدابير
ومنع اإلجتار بالبشر.
وقائية تخص النوع االجتماعي ،مع االهتمام
صر
بالفئات الضعيفة (اإلشارة فقط إلى القُ َّ
غير املصحوبني بذويهم).

2005/C 311/01

2006

قرار البرملان األوروبي بشأن احلالة الراهنة دعوة الدول األعضاء إلى توفير "احلماية
في مجال مكافحة العنف ضد املرأة ،وأي املناسبة" للمهاجرات من ضحايا العنف
املنزلي .هناك حاجة لرفع الوعي الالزم في
إجراء يُتخذ مستقبالً.
أوساط املهاجرين ،الذين يعيشون في أوروبا،
بشأن ختان اإلناث بوصفه "اعتداء على صحة
املرأة وانتهاك حلقوق اإلنسان" ،فضال ً عن
الدعوة لنهج أوروبي شامل حول املوضوع.

_P6
TA(2006)038

2008

معاهدة لشبونة – معاهدة بشأن االحتاد تضمني اإلجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي
األوروبي ،ومعاهدة بشأن سير عمل االحتاد للنساء لصالحيات االحتاد األوروبي ملواءمة
القانون اجلنائي.
األوروبي.

;12007L/TXT
12008M/TXT

2008

توجيه بشأن املعايير واإلجراءات املشتركة إدراج ضحايا االغتصاب والعنف اجلنسي
بالدول األعضاء لرعايا بلدان ثالثة من ضمن الفئات الضعيفة التي تُؤخذ
احتياجاتها اخلاصة في االعتبار خالل فترات
العائدين املقيمني بصورة غير قانونية.
العودة الطوعية ،وتوفير الرعاية الصحية
الطارئة في االحتجاز.

2008/115/EC

2009

برنامج ستوكهولم :أوروبا مفتوحة وآمنة إشارة خاصة لزيادة ضعف ضحايا ختان اإلناث
والعنف القائ على النوع االجتماعي في
خلدمة وحماية مواطنيها.
الدول األعضاء التي ليسوا من مواطنيها أو
املقيمني بها.

2010/C 115/01

2009

قرار البرملان األوروبي بشأن القضاء على اإلشارة إلى أوجه ضعف بعينها بني املهاجرين
والالجئني .هناك حاجة لرفع الوعي الالزم في
العنف ضد املرأة.
أوساط املهاجرين ،الذين يعيشون في أوروبا،
بشأن ختان اإلناث.

_P7
TA(2009)0098
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2010

قرار البرملان األوروبي بشأن اإلدماج الوقاية من العنف القائم على النوع
االجتماعي للنساء املنتميات إلى االجتماعي ،وتغطية خدمات احلماية جلميع
النساء بصرف النظر عن وضعهن القانوني.
مجموعات األقليات العرقية.

_P7
TA(2010)0305

2011

توجيه بشأن معايير تأهيل رعايا بلدان ثالثة،
أو األشخاص بدون جنسية كمستفيدين
من احلماية الدولية ،وبشأن وضعية موحدة
لالجئني أو لألشخاص املؤهلني للحصول
على احلماية ،وبشأن محتوى احلماية
املمنوحة.

يجب أن يأخذ تقييم مطالب اللجوء في
اعتباره مواطن الضعف اخلاصة لضحايا
االغتصاب وغيره من أشكال العنف اجلنسي،
وذلك فقط بعد إجراء تقييم فردي يؤكد
االحتياجات اخلاصة .كما يجب توفير الرعاية
الصحية املناسبة.

2011/95/EU

2011

توجيه بشأن منع ومكافحة اإلجتار بالبشر اإلشارة إلى مختلف استراتيجيات الوقاية ،مبا
وحماية ضحاياه ،واستبدال القرار اإلطاري في ذلك الدورات التدريبية للمسؤولني ،ومن
منظور النوع االجتماعي.
الصادر عن اجمللس .JHA/629/2002

2011/36/EU

2012

توجيه يحدد املعايير الدنيا للحقوق ،ودعم أال توجد أي إشارة إلى املهاجرين أو مجموعات
وحماية ضحايا اجلرمية ،واستبدال القرار املهاجرين الضعفاء ،وإمنا فقط إلى الضحايا
اإلطاري الصادر عن اجمللس  .JHA/220/2001في الدولة العضو الذين ليسوا من رعاياها،
أو املقيمني فيها ،أو املهاجرين إليها .اإلقرار
باالعتداء اجلنسي والتحرش كأشكال للعنف
اجلنسي تتجاوز االغتصاب واالجتار وختان
اإلناث.

2012/29/EU

2013

توجيه يحدد معايير استقبال طلبات يُطلب من الدول األعضاء أن تتخذ التدابير
املناسبة ملنع العنف اجلنسي في أماكن
املتقدمني للحماية الدولية.
اإلقامة ،مبا في ذلك االعتداء اجلنسي
والتحرش ،وضمان احلصول على العالج الطبي
بي ،وتقدمي معلومات عن هذه
والنفسي
ِ
املناس ْ
التدابير إلى اللجنة األوروبية (املرفق .)1

2013/33/EU

2013

تنظيم وضع معايير وآليات لتحديد الدولة
العضو املسؤولة عن النظر في طلب
احلماية الدولية املودع لدى إحدى الدول
األعضاء عن طريق أحد رعايا بلدان ثالثة ،أو
شخص بدون جنسية.

يجب أن تقدم الدول األعضاء معلومات عن
ضحايا العنف اجلنسي ،وذلك ألغراض طبية،
إلى دولة عضو أخرى في حالة نقل أي فرد حتت
احلماية الدولية.

604/2013

2013

توجيه بشأن اإلجراءات املشتركة ملنح إجراءات ضمان خاصة لضحايا العنف
اجلنسي قبل قرارات احملاكم االبتدائية وطوال
وسحب احلماية الدولية.
إجراءات اللجوء؛ اإلقرار بالضعف الناجت عن
هوية النوع االجتماعي وامليل اجلنسي.

2013/32/EU

2013

صر غير توفير الرعاية الطبية والنفسية الكافية
قرار البرملان األوروبي بشأن وضع القُ َّ
للقصر غير املصحوبني بذويهم من ضحايا
املصحوبني بذويهم في االحتاد األوروبي.
العنف اجلنسي؛ اإلقرار بضعف القصر ،ال
سيما الفتيات ،فيما يتعلق بالتعرض لإلجتار
باألشخاص ألغراض االستغالل اجلنسي؛
الدعوة إلى تعزيز الوقاية وآليات اإلبالغ.

2012/2263

مالحظــة :يتضمــن هــذا اجلــدول ،علــى وجــه احلصــر ،األطــر القانونيــة والسياســية التــي مت اعتمادهــا أو التصويــت عليهــا مــن جانــب مؤسســات االحتــاد
أحكامــا بشــأن العنــف اجلنســي والهجــرة؛ لــذا فهــي تتــرك جان ًبــا األطــر األوســع نطاقًــا حــول
األوروبــي ،ون ُشــرت فــي جريدتــه الرســمية ،والتــي تضــم
ً
الصحــة اجلنســية ،والهجــرة ،فض ـا ً عــن أي إطــار اعتمدتــه الهيئــات اإلقليميــة أو الدوليــة األخــرى.
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ناقــش االحتــاد األوروبــي فــي عــام  1997اإلجتــار
واالســتغالل اجلنســي فــي مؤمتــر الهــاي ،ممــا أســفر
عــن برامــج «ســتوب» “ :”STOPأول فرصــة ميولهــا
االحتــاد األوروبــي لبنــاء القــدرات حــول قضايــا
اإلجتــار 27.وفــي عــام  ،2000أصــدر مجلــس أوروبــا
توصيــة 28واتفاقيــة حــول اإلجتــار واالســتغالل
اجلنســي 29.اعتمــد اجمللــس الحقً ــا قــرارًا إطاريًّــا فــي
عــام  30 ،2002تلتــه خطــة محــددة وتعزيـزًا للتعــاون
فيمــا بــن الــدول األعضــاء ومــع وكالــة إدارة احلــدود
32،31
باالحتــاد األوروبــي.FRONTEX ،

تــرد هــذه اجملموعــة مــن املهاجريــن فــي التقاريــر.
بيــد أن األدبيــات األكادمييــة توضــح أن هــذه اجملموعــة
مــن املهاجريــن غال ًبــا مــا تواجــه القوالــب النمطيــة
واملواقــف الســلبية مــن جانــب موظفــي وكاالت
دائمــا 44.لم
الهجــرة ،ممــا يســفر عن غيــاب حاالتهــم ً
يســتهدف املكتــب األوروبــي لدعــم اللجــوء ،الــذي
أُنشــئ فــي عــام  ،2011ســوى وضــع برنامــج تدريبــي
حــول النــوع االجتماعــي خــال عــام  ،2014علــى
الرغــم مــن أن املنظمــات غيــر احلكوميــة كانــت
تدعــو بقــوة إلــى تطويــر خبرتهــا فــي مجــال النــوع
أيضــا ـ املهاجــرون مــن
االجتماعــي 45.كمــا يواجــه ـ ً
العاملــن اجلنســيني حتديــات خاصــة .ففــي العديــد
مــن الــدول األعضــاء فــي االحتــاد األوروبــي ،مبــا فيهــا
تلــك التــي تُقــن االشــتغال باجلنــس ،غال ًبــا مــا
يُطلــب مــن العاملــن فــي مجــال اجلنــس اخلــروج
مــن صناعــة اجلنــس قبــل التقــدم للحصــول علــى
46
دومــا خيارًا
املســاعدة القانونيــة – وهــذا ال يشــكل ً
ُمجديًّــا /أو آمنًــا بالنســبة لهــم ،خاصــة بالنســبة
أيضــا فاعليــة
ملــن ال يحملــون وثائــق .كمــا تتجاهــل ً
هــؤالء املهاجريــن الذيــن ينخرطــون فــي العمــل فــي
مجــال اجلنــس ألســباب اقتصاديــة.

تُركــز األطــر احلاليــة ،كمــا ذكرنــا أعــاه ،علــى املــرأة
وتتجاهــل الضحايــا الذكــور .ولــم يظهــر املثليــون
واملثليــات ،ومزدوجــي امليــل اجلنســي ،ومغايــري
الهويــة اجلنســية فــي األحــكام القانونيــة حــول
الهجــرة و/أو العنــف اجلنســي إال فــي عــام 2010
تقري ًبــا 39،38.وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الفئــات
كانــت تُعتبــر عُ رضــة للعنــف اجلنســي ســواء
فــي بلــدان املنشــأ ،أو البلــدان املضيفــة 40،وتزايــد
تضمينهــم فــي املبــادئ التوجيهيــة ملفوضيــة األمم
املتحــدة لشــؤون الالجئــن 3،41،فــإن عــددًا قليــا ً
جـ ًدا مــن طالبــي اللجــوء هــم مــن ذكــرت التقاريــر
حصولهــم علــى وضــع قانونــي فــي بلــدان االحتــاد
األوروبــي ،اســتنادًا إلــى هويــة النــوع االجتماعــي /
أو امليــل اجلنســي 42.وعلــى هــذا النحــو ،نــادرًا مــا

تأثير األطر القانونية والسياسية على ممارسات
الهجرة على املستويات األوروبية واإلقليمية
والوطنية:
ُ
تؤثــر الرؤيــة الكامنــة وراء أطــر االحتــاد األوروبــي
تأثيــرًا مباشــرًا علــى كيفيــة مواجهــة العنــف
اجلنســي بــن املهاجريــن خــال اإلجــراءات املطولــة
للحــاالت املشــمولة باحلمايــة .يؤيــد توجيــه االحتــاد
األوروبــي املتعلــق بالتأهيــل اســتخدام معلومــات
بلــد األصــل 34عقــب توصيــات مفوضيــة األمم
املتحــدة لشــؤون الالجئــن بشــأن اعتبــار معلومــات
بلــد األصــل ،منــذ عــام  ،2003مبثابــة وســيلة فعالة
لـــ «احلصــول علــى معلومــات حــول الالجــئ والبلــد
املضيــف أو اجملتمــع ،مــن حيــث الثقافــة واحلمايــة
والتقاليــد والعــادات وعالقــات النــوع االجتماعــي/

أطلقــت املفوضيــة األوروبيــة فــي عــام 2011
مشــروعًا صغيــر النطــاق بعنــوان «املشــروع
التجريبــي لضحايــا التعذيــب األجانــب» 33،بيــد أن
توجيــه االحتــاد األوروبــي لتأهيــل طالبــي اللجــوء
للحمايــة الدوليــة ( )2011كان يفــرق بــن العنــف
اجلنســي والتعذيــب 34،وبالتالــي لــم يُــدرَج فــي
املشــروع التجريبــي .فــي الوقــت نفســه ،كانــت
مختلــف قــرارات البرملــان األوروبــي واســتراتيجية
اللجنــة األوروبيــة للمســاواة بــن النســاء والرجــال
37-35
تتنــاول موضــوع ختــان اإلنــاث.
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عالقــات القــوى» 3.فــي داخــل االحتــاد األوروبــي ،يوفــر
املكتــب األوروبــي لدعــم اللجــوء معلومــات بلــد
األصــل للســلطات الوطنيــة ،للمســاعدة علــى
تقييــم صالحيــة مطلــب اللجــوء 47.علــى أن
املنظمــات غيــر احلكوميــة تشــير إلــى أن معلومــات
بلــد األصــل غال ًبــا مــا ال ميكــن االعتمــاد عليهــا
ويُســاء اســتخدامها أثنــاء التقييــم 48،مبــا فــي ذلــك
احلــاالت الفرديــة مــن املثليــن واملثليــات ،ومزدوجــي
امليــل اجلنســي ،ومغايــري الهويــة اجلنســية 40.وقــد
أصــدرت مؤخــرًا احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان
حكمــا بشــأن قضيــة أحــد طالبــي اللجــوء مــن
ً
هــؤالء األفــراد ،وكان يتســم بعــدم االتســاق حيــث
نــص علــى أنــه «اســتنادًا إلــى أســاس براجماتــي
بحــت ،ال ميكــن أن يُطلــب أن تقــوم دولــة طــاردة
متعاقــدة مبجــرد إرجــاع أي أجنبــي إلــى بلــد ينفــذ
بشــكل كامــل وفعــال جميــع احلقــوق واحلريــات
49
املنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــة».
علــى الرغــم مــن وجــود مجموعــة متناميــة مــن
األُطــر حــول االجتــار باألشــخاص ،وختــان اإلنــاث،
فــإن عــددًا قلي ـا ً مــن الــدول األعضــاء فــي االحتــاد
األوروبــي قــد نفَّــذ السياســات واألدوات املُعدلــة
بشــأن املنــع .فــي عــام  ،2010طبقــت  10دول
فقــط مــن الــدول األعضــاء ،البالــغ عددهــا 27
دولــة ،النهــج القائــم علــى احلقــوق جتــاه ضحايــا
اإلجتــار بالبشــر ،وأدخلــت  9دول فقــط ختــان
اإلنــاث بوضــوح فــي قانونهــا اجلنائــي 50،ممــا أســفر
عــن وصــول عــدد قليــل مــن احلــاالت إلــى احملاكــم
الوطنيــة األوروبيــة 51.وعلــى نحــو أكثــر عموميــة،
ال يوجــد ســوى لــدى  7دول فقــط خطــط عمــل
وطنيــة قائمــة علــى النــوع االجتماعــي ،وتتعلــق
بالعنــف اجلنســي فــي عــام  2011بــن الســكان
واملهاجريــن علــى حــد ســواء 52،كمــا قــدم أقــل مــن
نصــف الـــ  27دولــة مــن الــدول األعضــاء ،فــي عــام
 ،2013خدمــات أو خطــوط مســاعدة مخصصــة
لضحايــا االغتصــاب 53.حــدد بحثنــا اســتراتيجية
14

صريحــة واحــدة فقــط حــول منــع العنــف اجلنســي
بــن املهاجريــن ،مبــا فــي ذلــك املهاجريــن الذيــن ال
54
يحملــون وثائــق ،وحتديــ ًدا فــي إســبانيا.
يتطلــب بنــاء وتنفيــذ أدوات الوقايــة واالســتجابة
توافــر اســتثمارات ،مبــا فــي ذلــك املالية منهــا .وعلى
الرغــم مــن أن فــرص التمويــل واملبــادرات املشــتركة،
بــن خدمــات الصحــة العامــة والهيئــات احلكوميــة
تشــجيعا
واملنظمــات غيــر احلكوميــة ،قــد نالــت
ً
56،55،33،32
مــن االحتــاد األوروبــي ومجلــس أوروبــا،
فقــد
أعربــت املنظمــات غيــر احلكوميــة عــن قلقهــا
الشــديد جتــاه افتقارهــا الهيكلــي للتمويــل ،مبــا
يجعلهــا تقتصــر علــى املبــادرات القائمــة علــى
58،57،52،10
التطــوع ،وصغيــرة النطــاق واملــدى الزمنــي.
وهــو مــا يؤثــر علــى املهاجــرات مــن ضحايــا العنــف
اجلنســي ومجتمعاتهــن.
نقطة انطالق جديدة:
تبــدو هنــاك ـ مــع ذلــك ـ وثيقتــان أوروبيتــان صدرتــا
مؤخــرًا وتبشــران باخليــر ملســتقبل الوقايــة الفعالة
والسياســة املستجيبة.
ينــص التوجيــه األوروبــي لعــام  ،2003بشــأن املعايير
الدنيــا الســتقبال طالبــي اللجــوء ،علــى أن ضحايــا
العنــف اجلنســي (ال ســيما التعذيــب اجلنســي أو
االغتصــاب) يجــب أن يحصلــوا علــى عــاج 59.وقــد
أُعيــدت الصياغــة فــي عــام  2013بحيــث أصبحــت
اآلن تطالــب الــدول األعضــاء فــي االحتــاد األوروبــي
باتخــاذ «التدابيــر املالئمــة ملنــع العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي ،مبــا فــي ذلــك االعتــداء
اجلنســي والتحــرش» داخــل مراكــز االســتقبال
ومرافــق اﻹيــواء ،وضمــان «احلصــول علــى العــاج
الطبــي والنفســي املناســبني ،أو توفيــر الرعايــة
للفئــات الضعيفــة» ،التــي أصبحــت تشــمل اآلن
60
ضحايــا مجموعــة مــن أشــكال العنــف اجلنســي.
ال تــزال هــذه املتطلبــات محــدودة ،لكنهــا قــد
تكــون نقطــة انطــاق لوقايــة أكثــر وسياســات
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أكثــر اســتجابة وأكثــر شــموالً .يجــب علــى الــدول
األعضــاء ترجمــة تلــك األحــكام فــي قانونهــا
الوطنــي حتــى يوليــو  ،2015مبعنــى أن تنفيذهــم
يظــل قيــد التقييــم.
أمــا الوثيقــة الثانيــة التــي مــن احملتمــل أن تكــون
مثمــرة ،هــي اتفاقيــة «اســطنبول» األوروبيــة ملنــع
56
ومكافحــة العنــف ضــد املــرأة والعنــف املنزلــي،
التــي تتبنــى تعريفً ــا للعنــف اجلنســي القائــم
أيضــا ضــرورة
علــى عــدم املوافقــة .تطــرح الوثيقــة ً
األخــذ فــي احلســبان أن العديــد مــن مرتكبــي
اجلرائــم ،أو اجلرائــم املتكــررة ،تُعتبــر ظرو ًفــا مشــددة
فــي التشــريع .عــاوة علــى ذلــك ،هنــاك فصــل
كامــل (الســابع) مكــرس للهجــرة واللجــوء ،وهــو
يوســع نطــاق الفــرص املتعلقــة بوضعيــة اإلقامــة،
وطلبــات اللجــوء علــى أســاس النــوع االجتماعــي،
وعــدم اإلعــادة القســرية .جــرى التصويــت علــى
االتفاقيــة مــن جانــب مجلــس أوروبــا فــي عــام
 ،2011ودخلــت حيــز النفــاذ فــي عــام  .2014لــم
يصــدق عليهــا ســوى  11دولــة مــن الــدول األعضــاء
فــي االحتــاد األوروبــي ،بينمــا لــم يوقــع عليهــا
ســوى  12دولــة فقــط 61.ميكــن لالحتــاد األوروبــي
نفســه ،منــذ معاهــدة لشــبونة ،أن يوقــع علــى
االتفاقيــات الدوليــة وتســمح «اتفاقيــة اســطنبول
بذلــك صراحــة .وقــد طلــب قــرار البرملــان األوروبــي –
الــذي جــرى التصويــت عليــه فــي عــام  – 2014مــن
اللجنــة «تشــجيع التصديــق الوطنــي والبــدء فــي
إجــراءات انضمــام االحتــاد األوروبــي إلــى اتفاقيــة
اســطنبول بشــأن العنــف ضــد املــرأة ،مبجــرد
تقييــم أثرهــا والقيمــة التــي أضافتهــا» 62.علــى
أن االحتــاد األوروبــي لــم يوقــع هــذه االتفاقيــة حتــى
اآلن.
مناقشة:
تتضح النتائج التي توصلنا إليها في اآلتي:
أوال ً ـ أن األحــكام القانونيــة ،علــى الصعيديــن
العاملــي واألوروبــي ،تُغــذي تفاعــا ً مزدو ًجــا

ومتناقضــا إلــى حــد مــا بــن العنــف اجلنســي
ً
والوضــع القانونــي للمهاجريــن .فمــن ناحيــة،
أدى تزايــد االعتــراف بالعنــف اجلنســي كانتهــاك
حلقــوق اإلنســان إلــى اعتمــاد أحــكام تفتــح
احلمايــة الدوليــة أمــام الضحايــا .ومــن ناحيــة
أخــرى ،كمــا أوضحنــا أعــاه ،ال يــزال املهاجــرون
الضعفــاء يواجهــون عقبــات قانونيــة رئيســة عنــد
محاولــة احلصــول علــى خدمــات الصحــة اجلنســية
34
واإلجنابيــة ، 65-63 ،17،أو عنــد الســعي إلــى احلمايــة.
مــع ذلــك ،وقبــل كل شــيء ،تكشــف نتائجنــا أن
األُطــر القانونيــة والسياســية احلاليــة حــول العنف
والهجــرة وصحــة املهاجريــن ،تُطبــق نطاقًــا للعنف
اجلنســي ضيقً ــا للغايــة عــن طريــق:
(أ) التركيز فقط على الضحايا اإلناث.
(ب) جتاهــل الفئــات األكثــر ضعفً ــا مــن بــن
املهاجريــن الضعفــاء (غيــر املســجلني ،املثليــات
واملثليــن‘ ومزدوجــي امليــل اجلنســي ومغايــري
الهويــة اجلنســية ،املشــتغلني باجلنــس.)... ،
أساســا علــى الضحايــا فــي بلــدان
(ج) تركــز
ً
بعينهــا (العنــف اجلنســي كســاح فــي احلــرب،
التعذيــب ،اإلجتــار فــي البشــر) أو فــي الثقافــات
األصليــة مثــل (ختــان اإلنــاث).
ثانيــا ـ يظهــر اخللــط بــن العنــف اجلنســي
ً
والعنــف ضــد املــرأة .ففــي حــن يضــم األخيــر
العنــف اجلســدي والعاطفــي واالجتماعــي
واالقتصــادي واجلنســي ضــد املــرأة ،فإنــه يتجاهــل
جنســيا
أيضــا أن الرجــال واألشــخاص املتحولــن
ً
ًّ
يعانــون كثيــرًا مــن أنــواع العنــف هــذه ،مبــا
فيهــا العنــف اجلنســي .توضــح الدراســات أن
الرجــال املهاجريــن عرضــة بوجــه خــاص لإليــذاء
اجلنســي 11،16، 68-66،علــى الرغــم مــن أن النســاء
ميثلــن غالبيــة الضحايــا 5.ومــن ثــم ،تتجاهــل األطــر
هيكليــا الضحايــا احملتملــن مــن املهاجريــن
احلاليــة
ًّ
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الذكــور .ويتمثــل ذلــك فــي املــادة ( )60مــن اتفاقيــة
اســطنبول ،التــي تنــص علــى ضــرورة وضــع مبــادئ
توجيهيــة قائمــة علــى النــوع االجتماعي وإجــراءات
للجــوء واالســتقبال تراعــي النــوع االجتماعــي ،مبــا
فــي ذلــك تطبيــق وضعيــة احلمايــة الدوليــة .بيــد
أن االتفاقيــة تتنــاول الضحايــا اإلنــاث فقــط .ونحــن
جنــادل بــأن الرؤيــة الثنائيــة احلاليــة ،بشــأن الضحايا
النســاء ومرتكبــي اجلرائــم الرجــال ،تتجاهــل مــدى
تعقُ ــد وتعــدد العنــف اجلنســي ،وفاعليــة النســاء،
والضحايــا مــن الذكــور ومــن املثليــات واملثليــن
ومزدوجــي امليــل اجلنســي ومغايــري الهويــة
اجلنســية ،وأخيــرًا دور جميــع األنــواع االجتماعيــة
فــي اســتمرار قبــول املعاييــر االجتماعيــة املتعلقــة
بالعنــف 69،18.ومثــال علــى ذلــك هــو التفاعــل
بــن وصمــة العــار املرتبطــة بالعمــل فــي مجــال
اجلنــس ،والهجــرة ،واملثليــة اجلنســية التــي غال ًبــا
مــا يواجههــا العاملــون فــي مجــال اجلنــس مــن
املهاجريــن الذكــور 70.وأخيــرًا ،نحــن مقتنعــون بــأن
أي سياســة وقائيــة ذات مصداقيــة يجــب أن تتنــاول
جميــع األنــواع االجتماعيــة ،ألن «مشــاركتهم علــى
قــدم املســاواة [ ]...تُعــد عامــا ً
حاســما لتحقيــق
ً
التنميــة املســتدامة» والتغيــر طويــل علــى املــدى
71
الطويــل.
ثالثًــا ـ أخيــرًا ،توضــح نتائجنــا أن األطــر القانونيــة،
عندمــا تتصــدى بالفعــل للعنــف اجلنســي
واالحتياجــات الالحقــة للضحايــا ،إمنــا تركــز علــى
مجموعــة محــدودة مــن أشــكال العنــف اجلنســي.
فاإلجتــار بالبشــر ألغــراض االســتغالل اجلنســي،
وختــان اإلنــاث ،حتتــل بوضــوح موقــع الصــدارة
فــي هــذا الصــدد .وال يــؤدي ذلــك فحســب إلــى
«اإلخفــاق فــي االعتــراف بخبــرات العنــف اخملتلفــة
التــي قــد يتعــرض لهــا املهاجــرون» 72،وإمنــا
أيضــا «نظــرة لآلخــر» 73أو حتــى
ميكــن اعتبارهــا ً
ممارســة «حدوديــة» 74ال تضــع ارتــكاب العنــف إال
علــى عاتــق البلــدان أو الثقافــات األصليــة .عنــد
16

األخــذ فــي احلســبان لوقــوع ضحايــا فــي البلــدان
املضيفــة ،علــى ســبيل املثــال ،فــي اإلشــارة إلــى
مراكــز اإليــواء الــواردة بالتوجيــه الــذي أُعيــدت
صياغتــه بشــأن احلــد األدنــى ملعاييــر اســتقبال
طالبــي اللجــوء 60،يظــل هنــاك جتاهــلٌ حلــوادث
العنــف اجلنســي بــن املهاجريــن خــارج هــذه املراكز.
وأخيــرًا ،ليــس مــن املفتــرض أن يتســبب املواطنــون
واملهنيــون األوروبيــون فــي أذى املهاجريــن ،علــى أن
75،11
البحــوث قــد أظهــرت أنهــم يتســببون في ذلــك
– أي أن سياســات الوقايــة غيــر مناســبة وتزيــد مــن
تعــرض املهاجريــن للعنــف اجلنســي .وهنــا ،مــرة
أخــرى ،توســع اتفاقيــة اســطنبول 56النطــاق مبــا
تتضمنــه مــن أنــواع مختلفــة للعنــف اجلنســي.
مــع ذلــك ،وعلــى خــاف املــواد املتعلقــة بطلبــات
اللجــوء علــى أســاس النــوع االجتماعــي وعــدم
اإلعــادة القســرية لضحايــا العنــف ضــد املــرأة،
فــإن املــادة املتعلقــة بالتدابيــر الوقائيــة ذات الصلــة
بوضــع اإلقامــة للضحيــة (املــادة  )59ال تــزال رهنًــا
بالظــروف الوطنيــة.
اخلالصة:
تناولــت هــذه الورقــة البحثيــة بالدراســة مــدى
ونطــاق األُطــر القانونيــة والسياســية للتصــدي
للعنــف اجلنســي بــن املهاجريــن الضعفــاء،
وتأثيرهــا احملتمــل علــى اســتراتيجيات الوقايــة
واالســتجابة .كمــا توضــح النتائــج التــي توصلنــا
إليهــا أن العقبــة الرئيســة أمــام وجــود سياســات
وقايــة واســتجابة كليــة وفاعلــة ملنــع علــى
مســتوى االحتــاد األوروبــي تتمثــل ـ علــى مــا يبــدو
وإن لــم يكــن كثيــرًا ـ فــي االفتقــار إلــى األُطــر،
مثــل :غيــاب نطــاق يغطــي تعقيــد العنف اجلنســي
وتعــدد أشــكاله بــن املهاجريــن الضعفــاء ،ولكــن
أيضــا بالنســبة لعمــوم ســكان بلــدان االحتــاد
ً
األوروبــي .إن النمــوذج احلالــي فــي صنــع سياســة
االحتــاد األوربــي يفــرض فكــرة ،أن العنــف اجلنســي
هــو مســألة «مــن اخلــارج» ،مــع وقــوع العنــف ضــد
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املهاجريــن داخــل بلدانهــم األصليــة علــى وجــه
احلصــر تقري ًبــا ،أو علــى أعتــاب أوروبــا ،أو يكــون
ناجتًــا عــن عوامــل ثقافيــة .تســهم سياســات
الهجــرة واللجــوء فــي االحتــاد األوروبــي نفســه فــي
تعزيــز عــدم ظهــور هــذه الفئــة الضعيفــة مــن
الســكان .ويتســم التفاعــل بــن وضــع املهاجريــن
وظــروف املعيشــة والعنــف اجلنســي بالتعقيــد؛
لكــن املثيــر للدهشــة أنــه بينمــا يجــب أن يُرســي
اإليــذاء اجلنســي أســاس وضــع احلمايــة الدوليــة،
فــإن الوضــع القانونــي واالجتماعــي للمهاجريــن ال
يــزال إلــى حــد كبيــر مينــع حصولهــم علــى الدعــم
والرعايــة املتخصصــة فــي أوروبــا.
يعانــي االحتــاد األوروبــي مــن رؤيــة ضيقــة بعــدم
إقــراره صراحــة باإليــذاء اجلنســي الــذي يتعــرض
لــه املهاجــرون الضعفــاء علــى أراضيــه ،أو مــدى
األثــر املترتــب علــى سياســاته ،وبالتالــي «النظــرة
لآلخــر» والعنــف اجلنســي «علــى احلــدود» بــن
املهاجريــن .وكمــا يقــول املثــل« ،مــا ال تــراه العــن،
ال يحــزن عليــه القلــب» .إننــا جنــادل بــأن بقــاء االحتاد

األوروبــي جاهــا ً بأنــواع العنــف اجلنســي اخملتلفــة
التــي تؤثــر علــى املهاجريــن الضعفــاء  -ببســاطة
ألنهــم مهاجريــن ،وبدرجــة أقــل بســبب نوعهــم
االجتماعــي وأصولهــم – ســيقلل مــن احتمــاالت
إنتاجــه وتنفيــذه ألطــر قانونيــة وسياســية فعالــة
للوقايــة مــن العنــف اجلنســي والتصــدي لــه .ونحن
جنــادل أنــه ملواجهــة الواقــع واإلســهام فــي الصحــة
العامــة األوروبيــة ،علينــا أن نحــث صانعي سياســة
االحتــاد األوروبــي االعتــراف باحلجــم احلقيقــي
للعنــف اجلنســي بــن املهاجريــن الضعفــاء،
وطبيعتــه ومحدداتــه داخــل االحتــاد األوروبــي ،وأخــذ
هــذا كلــه فــي االعتبــار عنــد مناقشــة واتخــاذ قــرار
بشــأن تدابيــر الوقايــة واالســتجابة فــي املنتديــات
األوروبيــة والعامليــة.
شكر وتقدير:
أود أن أتوجــه بالشــكر إلــى دياربهــا كــروس
 Dearbhla Crosseملراجعتهــا هــذه الورقــة
ا لبحثيــة .
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