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األزواج الذين يعتدون على زوجاتهم بالضرب يشكلون
خطرًا أكبر عليهن من املهاجمني املسلحني -.غرب
أفريقيا
غال ًبــا مــا يشــكل الــزوج خطــرًا أكبــر علــى
حيــاة زوجتــه مــن املهاجمــن املســلحني فــي
كــوت ديفــوار وليبيريــا وســيراليون بعــد الصــراع.
ويســتند هــذا االســتنتاج إلــى بيانــات تقــدمي
اخلدمــات ،واالســتقصاء األُســري الــذي أُجــري علــى
 2684فــرد مــن الرجــال والنســاء فــي كــوت ديفــوار،
كمــا تســتند كذلــك إلــى البيانــات النوعيــة مــن
ســيراليون وليبيريــا .تلجــأ أكثــر مــن  ٪60مــن
الناجــن مــن االعتــداء فــي هــذه البلــدان إلــى
طلــب املســاعدة بســبب عنــف الشــريك احلميــم
مبســاعدة جلنــة اإلنقــاذ الدوليــة ،فــي حــن تصــب
ـم تركيزها
ردود أفعــال منظمــات حقــوق اإلنســان َجـ َّ
علــى اخملاطــر اخلارجيــة للنســاء .وغال ًبــا مــا يرتبــط
ماليا
العنــف بالعزلــة االجتماعيــة ،واعتماد الزوجــة ً
علــى زوجهــا ،حيــث اجمعــت النســاء املشــاركات،
إن احلــرب قــد زادت مــن رقعــة دورهــن بشــكل أو
بآخــر ،حيــث اتســعت لتشــمل دور املعيــل أثنــاء
احلــرب ،ومــن خــال مبــادرات التمكــن التــي ازدهــرت
بعــد احلــرب ،إال أن ارتفــاع نســب العنــف األســري
وغيــاب قوانــن جتــرمي العنــف املنزلــي فــي اثنــن مــن
بــن البلــدان الثالثــة ،باإلضافــة إلــى إفــات اجلنــاة
مــن العقــاب بصفــة مســتمرة تعــد عوامــل مــن
شــأنها أن تهــدد تلــك التطــورات .يوصــي التقريــر
اجلهــات اإلنســانية الفاعلــة لالعتــراف بالعنــف
املنزلــي باعتبــاره مشــكلة إنســانية خطيــرة،
كذلــك فإنــه يتعــن علــى حكومــات ليبيريــا وكــوت
ديفــوار متريــر قوانــن جملابهــة العنــف املنزلــي ،كمــا

يتوجــب علــى احلكومــات الثالثــة تخصيــص مــوارد
()1
إلنفــاذ القوانــن.
Violent partners are a worse threat to women than
armed assailants, West Africa
1. Roesch E. Let me not die before my time: domestic violence in West Africa. International Rescue
Committee, 2012. www.rescue.org/sites/default/files/
resource-file/IRC_Report_DomVioWAfrica.pdf

النساء املصابات بفيروس العوز املناعي البشري
وزعم التعقيم القسري
« دراسة حالة ،كينيا»
يجــري التحقيــق بشــأن املستشــفيات فــي ســت
مــدن كينيــة بعــد أن أظهــرت دراســة شــهادات 40
امــرأة ،زعمــن فيها أنهــن قد خضعــن للتعقيــم دون
إذن منهــن ،فــي أثنــاء وجودهــن فــي مستشــفيات ـ
()1
عامــة وخاصــة ـ لوضــع أطفالهــن.
كذلــك تزعــم بعــض النســاء خضوعهــن للتعقيــم
قســريا دون علمهــن ،بينمــا تزعــم أخريــات أنهــن
قــد أجبــرن علــى املوافقــة بتقــدمي إغــراءات ماديــة،
أو بالضغــط عليهــن بحجــب اخلدمــات الطبيــة
عنهــن ،مبــا فــي ذلــك العــاج املضــاد للفيروســات؛
لذلــك فقــد عكــف نشــطاء وجماعــات حمايــة
حقــوق املصابيــن بفيــروس العــوز املناعــي البشــري
علــى ضمــان متكــن النســاء املصابــات ،مــن
الوصــول إلــى ســجالتهم الطبيــة ،لتمكينهــم
()2
مــن اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة.
أعلــن املديــر الكينــي للصحــة العامــة ،إن اجمللــس
الكينــي للممارســن الطبيــن وأطبــاء األســنان
ســيحقق بشــأن هــذه املزاعــم ،كذلــك فقــد نفــت
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إحــدى املستشــفيات محــل االتهــام إجــراء عمليات
التعقيــم القســري معللــن ذلــك :بــأن ســجالت
املستشــفى لــم تــأت علــى ذكــر أي مــن النســاء
املعنيــات ،أو قبولهــن بصفــة املرضــى )1( ،ونظــرًا
خلطــورة هــذه االدعــاءات ،فإنــه بــات مــن الضــروري
ضمــان تدعيــم مثــل تلــك االتهامــات باألدلــة ،كمــا
يتعــن ضمــان عــدم حــدوث انتهــاكات مماثلــة مــرة
أخــرى ،عــاوة علــى اتخــاذ إجــراءات ضــد املســؤولني
عنــد حدوثهــا.
HIV-positive women allege coercive sterilisation,
Kenya
1. Forced sterilisation: doctors face probe. Daily Nation,
19 September 2012.
2. African Gender & Media Initiative. Robbed of choice:
forced and coerced sterilization experiences of women
living with HIV in Kenya. Nairobi: AGMI, 2012.

العنف اجلنسي والعنف القائم على النوع
االجتماعي ضد الالجئني
«دراسة حالة ،بلجيكا ،وهولندا»
مكنــت املقابــات مــع  223الجــئ ،وطالبــي اللجــوء،
واملهاجريــن غيــر الشــرعيني فــي بلجيــكا وهولنــدا
القائمــن علــى الدراســة ـ مــن تقييــم نســب
العنــف اجلنســي ،والعنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي وأنواعــه .حيــث كان بــن املشــاركني
 133مــن اإلنــاث ،و 88مــن الذكــور ،ومتحولــن
جنســيني ،مــن بينهــم  15مشــاركًا دون ســن
عامــا ،وتراوحــت أعمــار اآلخريــن بــن  19و49
ً 18
عامــا ،وكانــت أغلبيــة املشــاركني حاصلــن علــى
ً
الشــهادة الثانويــة ( ،)٪44.4أو درجــات أعلــى ()٪40.8
مــن التعليــم ،وقــد أبلغــوا عــن إجمالــي 332
حادثــة عنــف .أمــا عــن املشــاركني ،فــكان أغلبهــم
إمــا ضحايــا للعنــف ،أو علــى صلــة وثيقــة بأحــد
الضحايــا .كذلــك تُشــير اإلحصــاءات إلــى أن أعمــار
عامــا،
أكثــر مــن نصــف الضحايــا أقــل مــن ً 30
كمــا أن ثلثــي ضحايــا العنــف مــن اإلنــاث ،فــي
حــن أن املعتديــن فــي أغلــب احلــاالت ذكــور ممــن
عامــا .كذلــك فــإن الغالبيــة
تتعــدى أعمارهــم ً 30
112

مــن املعتديــن ( )٪30.7هــم الشــركاء احلميميــون،
أو الشــركاء الســابقون ،إال أن  ٪23.2مــن حــاالت
العنــف كان اجلانــي فيهــا أحــد ممثلــي الســلطات:
مــن موظفــي مركــز االســتقبال ،واحملامــن ،وأفــراد
الشــرطة ،وحــراس األمــن .وكان االغتصــاب الفــردي
واجلماعــي والعنــف أكثــر جرائــم العنــف شــيوعً ا
بــن احلــاالت املوثقــة ،حتــى أن تلــك االعتــداءات
ترتقــي لدرجــة ممارســات شــائعة .أســفرت أكثــر
مــن ُخمــس تلــك االعتــداءات عــن عواقــب جنســية
ـيا،
وإجنابيــة منهــا :انتقــال أمــراض منقولــة جنسـ ً
وفيــروس نقــص املناعــة ،واحلمــل غيــر املرغــوب فيه،
وســقوط احلمــل واإلجهــاض القســري .كذلــك فقد
أكــدت املشــاركات علــى احلاجــة املاســة إلــى دعــم
اجتماعــي أقــوى ،باإلضافــة إلــى تيســير احلصــول
علــى معلومــات بشــأن أماكــن تلقــي الدعــم
()1
واحلقــوق األساســية الرئيســة مثــل الســكن.
Sexual and gender-based violence against refugees:
Belgium and Netherlands
1. Keygnaert I, Vettenburg N, Temmerman N. Hidden
violence is silent rape: sexual and gender-based violence in refugees, asylum seekers and undocumented
migrants in Belgium and the Netherlands. Culture,
Health & Sexuality
2012;14(5):505–20.

زيادة معدالت زواج القاصرات نتيجة لألزمة السورية
أفــادت املنظمــات غيــر احلكوميــة الداعمــة لالجئني
الســوريني الذيــن يصلــون إلــى األردن ـ ارتفــاع
عــدد األســر التــي تختــار تزويــج بناتهــا فــي ســن
مبكــرة باعتبــاره شــكال ً مــن أشــكال احلمايــة فــي
كنــف «رجــل الئــق»  ،وضمــان األمــان فــي مواجهــة
العنــف اجلنســي املســتفحل فــي ســوريا .يحــدد
قانــون األحــوال الشــخصية الســوري احلــد األدنــى
عامــا
عامــا للذكــور ،وً 16
لســن الــزواج مــن ً 17
لإلنــاث ،إال أنــه يعطــي الســلطة للزعمــاء الدينيــن
بتمريــر اســتثناءات ،واملوافقــة علــى الــزواج غيــر
عامــا،
الرســمي لفتيــات ال تتجــاوز أعمارهــن ً 13
ـجل هــذه
وللفتيــان مــن
عمر16عامــا؛ علــى أال تُسـ َ
ً
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ـميا حتــى يبلــغ الزوجــان ســن الــزواج
الزيجــات رسـ ً
القانونــي ،كمــا يحــدد القانــون األردنــي احلــد األدنــى
لســن الــزواج مــن  18عــام لــكال الزوجــن ،وإن كان
يُســمح فــي بعــض الظــروف االســتثنائية بزيجــات
()1
15عامــا.
يكــون عمــر الطرفــن فيهــا
ً

Rise in early marriage in response to conflict in Syria
reported
1. Jordan: Early marriage - a coping mechanism for
Syrian refugees? IRIN News, 19 July 2012.
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