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  شكر وتقدير
  

ادية    . أعد� ھذه الدراسة الدكتور شبلي مالط ـ ة االقتص ـ وأشرف على تنسيقھا مركز المرأة في اللجن
ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والمكتب اإلقليمي للشرق األوسط ) اإلسكوا(واالجتماعية لغربي آسيا 

  . وشمال أفريقيا
  

ب المفوضية في األردن والجمھورية العربية السورية ولبنان، ولمكتب الدعم في شكر خاص لمكات  
العراق، وللمكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا، ولشعبة الحماية الدولية، وللمكتب الرئيسي 

سھمت التي أالجزائري  ةوالسيدة رانيعلى مساھمتھا القيمة وشكر خاص أيضاً للسيدة شدان خلف  . للمفوضية
  .في فصول مختلفة



- د -  



-ه -  

  المحتويات
  

 الصفحة
  

  ج    ...................................................................................  شكر وتقدير
  ز    .................................................................................  تنفيذيلخّص م

  1    .........................................................................................  ةمقدم
  

  الفصل
  

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال  :الدولي المعني بحقوق المرأة يقانونال اإلطار  -أوالً
 3    .....................................................................  التمييز ضد المرأة  

  
  3    .........................................  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  -ألف  
  5    في الدول العربيةاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  تنفيذ وضع  -باء  
  9    ..  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةبموجب وطنية تقارير تقديم   - جيم  
  10    .........................................................  الشكاوى فيما بين الدول  - دال  
  11    ................................................................  الشكاوى الفردية  - ھاء  
  12    .......................................................................  التحقيقات  - واو  

  
  : اتالنزاعأثناء في  بحماية حقوق المرأةوحقوق اإلنسان معنية بالصكوك الدولية ال  -ثانياً

  14    ..........................  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتأثيرھا  
  

  14    ................................................................  معلومات أساسية  -ألف  
  18    ........  االھتمام الحاسمة تاالالمجال الخامس من مجومنھاج عمل بيجين إعالن   -باء  
  21    ..  )1974(طفال في الطوارئ والمنازعات المسلحة إعالن بشأن حماية النساء واأل  - جيم  
  21    ..............................................  )2000( 1325مجلس األمن قرار   - دال  
  22    ..............................................  )2008( 1820قرار مجلس األمن   - ھاء  

  
  لمحكمة ولغاية امن اتفاقيات جنيف : دوليالقانون الجنائي واإلنساني المنظومة   -ثالثاً

  23    .......................................................................  الجنائية الدولية  
  

  23    ..................................................................  اتفاقيات جنيف  -ألف  
  26    .........................................................  اتفاقية مناھضة التعذيب  -باء  
  30    .........................................................  لمحكمة الجنائية الدوليةا  - جيم  

  
  40    .................................................  ةعراقيمرأة الالنزوح دراسة حالة عن   -رابعاً

  
  40    ...........................  مرأة العراقية ضحية النزوحال أوضاعلمحة عامة عن   -ألف  
  41    .............................................................  التحديات االقتصادية  -باء  
  44    ....................................................  االجتماعية والمادية التحديات  - جيم  
  49    ...............................................................  قانونيةالتحديات ال  - دال  



-و -  

  51    ..................................................................  تحديات أخرى  - ھاء  
  )تابع(المحتويات 

  
 الصفحة

  
  53    ..............................................................  االستنتاجات والتوصيات -خامساً

  
  53    .............  وتحديات اإلعاقة ةاالقتصاديالتحديات التغلب على الالجئة العراقية و  -ألف  
  54    .......................  ةالعراقيالجئة ضد ال  على أساس الجنس لعنفل وضع حد  -باء  
  55    ..............................  لقانونية التي تواجه الالجئاتالتغلب على التحديات ا  - جيم  
  55    ........................................................................  توصيات  - دال  

  
  59    .......................................................................................  المراجع

  
  قائمة الجداول

  
  على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  التصديق وضع  -1

  6    .............................................................  )2008يوليو /تموزحتى (  
  
  7    ........  ميع أشكال التمييز ضد المرأةعلى اتفاقية القضاء على ج تحفظات الدول العربية  -2
  
  تاريخ تقديم التقارير الوطنية  -اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة   -3

  إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة   
  7    .......................................................  )2008مارس /آذارمن  اعتباراً(  

  
  17    ..............  2008نوفمبر /تشرين الثاني 30من  العربية اعتباراًالمرأة في البرلمانات   -4
  
  31    ...........................................  اتفاقية مناھضة التعذيبعلى ق التصدي وضع  -5

  



-ز -  

  تنفيذيلخّص م
  

حماية حقوق المرأة والمتصلة ب حقوق اإلنسانالمعنية بھذه الدراسة الصكوك واآلليات الدولية  تتناول 
تطبيقھا في منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا مدى وتتطرق إلى أھميتھا ، ونزاعاتالفي ظل 

المادية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية وغيرھا من التحديات ناول الدراسة كذلك التحديات تتو ). االسكوا(
بشأن  بلدان اإلسكوا والمجتمع الدوليتتضمن توصيات موجھة إلى و . نزاعاتالھا المرأة في ظل التي تواجھ

  .لنزاعاتاظل  حماية حقوق المرأة فيالھادفة إلى برامج السياسات والوضع 
 

ة  وتستعرض   ـ وع   الفصول الثالثة األولى من ھذه الدراسة الصكوك القانونية الدولي ـ ة بموض ـ المعني
رأة   ويتضمن . اإلسكوالدان ومفاعيلھا في مجموعة من ب آلياتھاو الدراسة ـ الفصل الرابع دراسة حالة عن الم
يات من  مجموعة يتضمن الفصل األخيروالجمھورية العربية السورية، ة الالجئة في األردن والعراقي ـ  التوص

  . ومات والمجتمع الدوليكالموجھة إلى الح
  

اتفاقية القضاء على جميع ل في ثوالمتم ،عالمي لحقوق المرأةالقانوني الطار اإلالفصل األول ويتناول  
ـ و ،التفاقية، مثل تقديم التقاريرالمتصلة بھذه ااآلليات المختلفة ويتطرق إلى  . أشكال التمييز ضد المرأة ع رف

ل  األخرى المتصلة بليات ثم� يتناول عدداً من اآل.  اتتحقيقال وإجراء ،الشكاوى الفردية ـ الھيئات التعاھدية، مث
ا  يقدم الفصل األول و . بين الدولفيما الشكاوى نظام  ـ ن    أيض ـ وجزة ع ـ ة م ـ ع لمح ـ ة   وض ـ ذ االتفاقي ـ  تنفي

 . في الدول العربية
  

ق األساسية للمرأة التي تعيش في ظل النزاعات ومن الضروري أن تضمن التشريعات المحلية الحقو  
، والقوانين المعنية ولذلك من األھمية تعديل القوانين التي ترعى الحق الخاص عموماً.  في منطقة اإلسكوا

ويتناول الفصالن األول والثاني من ھذه الدراسة اتفاقية .  بالوضع العائلي والجنسية وحرية التنقل خصوصاً
وھذه االتفاقية تضع .  أشكال التمييز ضد المرأة وأھميتھا ومدى تطبيقھا في منطقة اإلسكواالقضاء على جميع 

معايير لحقوق المرأة، وال بد� من تطبيقھا بالكامل في البلدان األعضاء في اإلسكوا بھدف ضمان حقوق المرأة 
غير أن� االتفاقية، ھذه على  تحفظات ، في البداية،معظم الدول العربيةوقد أبدت .  في السلم كما في الحرب

. مع أحكام االتفاقيةبحيث تتماشى الوطنية  تشريعاتعلى ال تتعديالأدخل أو ه، سحب تحفظاتمنھا  كبيراً اًدعد
وتحديث قانون األحوال الشخصية في تونس، على مدونة األسرة في المغرب،  ، تعديلتعديالتمن ھذه الو

نطاق  وجرى كذلك توسيع  .تحديث قوانين العمل في لبنانو الطالق والجنسية في مصر،وتعديل قوانين 
بما المتصلة قوانين العقوبات، ال سيما وجرى تنقيح  . مرأةتشمل البحيث الضمان االجتماعي وفوائد شبكات 

  .في معظم البلدان إلزامياًألوالد والبنات أصبح تعليم ا امجرائم الشرف، كعرف بي
 

ي    وضاع واألعلى المنطقة التفاقية الفصل الثاني تأثير ايتناول و   ـ رأة ف ـ ة للم ـ ل   العام ـ ل الھياك ـ ظ
ل  االھتمام الحاسمة في تاالتناول كذلك المجال الخامس من مجيو . ة القائمةسياسيالو ةجتماعياال ـ  منھاج عم

ام   . آثار النزاعات المسلحة وغيرھا من النزاعات على المرأةيركز على ، الذي بيجين ـ ويتطرق مجال االھتم
تمكين  بالغ األھمية في العمل علىجنبي، األمر الذي يجعله ألإلى المرأة التي تعيش تحت وطأة االحتالل اھذا 

ن  عالنات مجموعة من اإل ويعرض الفصل الثاني أيضاً . منطقةالالمرأة في  ـ م  والقرارات الصادرة ع ـ األم
  . اتالنزاعفي ظل حماية حقوق المرأة بشأن المتحدة 

  
ي  في أوقات الحروب، وھي حقوق مكرسةلث حقوق المرأة الفصل الثاويتناول    ـ م    ف ـ ات األم ـ اتفاقي
المحكمة الجنائية الدولية، و اتفاقيات جنيفسيما  وفي عمل مؤسساتھا المختصة في ظل الحروب، والالمتحدة 
ات جنيف اتفاقيوالجدير بالذكر أن�  . في منطقة اإلسكواإلى إمكانياتھا المرجو�ة وكذلك نواحي قصورھا  مشيراً
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من اتفاقية جنيف  27المادة فوحدھا  . ضد المرأة على وجه الخصوصالتمييز لم تتطرق في بداية األمر إلى 
نساء بصفة خاصة ضد الجب حماية ي"تنص على أنه بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب الرابعة 

رمتھن وأي ھتك ارة، دعواإلكراه على ال ،االغتصابضد ، وال سيما نأي اعتداء على شرفھ ـ ير  و ". لح ـ يش
ه   المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحةوالبروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف  ـ إلى أن

ى  " ـ يجب أن تكون النساء موضع احترام خاص، وأن يتمتعن بالحماية، وال سيما ضد االغتصاب واإلكراه عل
وفر ا  ". دش الحياءصور خمن  ىخرصورة أ ةأيدعارة، وضد ال ـ ايير    وت ـ والت المع ـ ات والبروتوك ـ التفاقي

  .بوالحرظل في التي يتعي�ن أن تلتزم بھا الدول األطراف وحكوماتھا القانونية 
  

التي تعاني منھا المرأة واألوضاع المأساوية  ،الفصل الرابع دراسة حالة عن المرأة العراقية ويتضمن  
رق    التفصيل ويبحث ب . 2003عام  ة منذالنازحة في بلدھا والالجئة في المنطق ـ ذائھا، وط ـ روب إي ـ في ض

ي  التحديات ، وھا الطبيعيةوحقوقلھا، نضا ـ ا تاالقتصادية والمادية واالجتماعية والقانونية الت ـ ع  و، واجھھ ـ يض
  .حول السبل الكفيلة بتعزيز حمايتھاتوصيات 

  
اتفاقية القضاء على جميع مع  شياًاحالة في العراق، وتمالالنتائج التي توصلت إليھا دراسة وفي ضوء   

ذه   وغيرھا من صكوك حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني أشكال التمييز ضد المرأة  ـ وع ھ ـ ة،  موض ـ الدراس
حقوق المرأة  دفاع عنالسبل حول إلى البلدان األعضاء  موجھة توصياتمن الدراسة  الفصل األخيريتضمن 

ى   بلدان التوصيات الوتحث . وتعزيز حمايتھا في منطقة اإلسكوانزاعات ال في ظل التي تعيش ـ اء عل ـ األعض
ة  لتصديق على وا تنقّل،سن تشريعات خاصة باألسرة والجنسية وحرية الاتخاذ سلسلة من التدابير، منھا  ـ اتفاقي

اذ  ب، واوذات الصلة بالحروالصكوك وبروتوكولھا االختياري وجميع االتفاقيات المرأة  ـ ة   تخ ـ دابير خاص ـ ت
روب  ، وال سيمامرأة الالجئةلالتي تواجھھا االمادية واالقتصادية واالجتماعية  لتصدي للتحدياتل ـ  مختلف ض

ى    ، نزاعاتالظل في ة المرأة حمايوھذه التدابير يجب أال تقتصر على  . العنف الجنسي ـ دف إل ـ ل أن تھ ـ ب
  . ئھااإلعمار بعد انتھاإعادة جھود في ونزاعات الحل  مساعي في جميعإشراكھا 

  



  ةـمقدم
  

وھذا القرار يتناول .  باإلجماع 1820، اعتمد مجلس األمن القرار 2006يونيو /حزيران 19في   
قضية العنف ضد المرأة ويستند إلى مجموعة كبيرة من االتفاقيات والصكوك القانونية الدولية المعنية بحقوق 

ض البلدان األعضاء ومع استمرار تصاعد العنف ضد المرأة في بع.  المرأة في ظروف النزاعات المسلحة
، وفي الشرق األوسط بوجه عام، تقد�م ھذه الدراسة )اإلسكوا(في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

توصيات بشأن العنف ضد المرأة والتحديات المتصلة بمعاقبة مرتكبي الجرائم التي تحظرھا الصكوك 
  . القانونية الدولية

  
ستعراض الصكوك واآلليات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان والمتعلقة ا) أ: (ومن أھداف ھذه الدراسة  

دراسة ) ب(بحماية حقوق المرأة التي تعيش في ظل النزاعات وبحث مدى تطبيقھا في منطقة اإلسكوا؛ 
تقديم ) ج(التحديات المادية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية التي تواجھھا المرأة في ظل النزاعات؛ 

إلى البلدان األعضاء في اإلسكوا والمجتمع الدولي بشأن وضع سياسات وبرامج لحماية حقوق  توصيات
  . المرأة في ظل النزاعات

  
ومن الضروري أن تضمن التشريعات المحلية الحقوق األساسية للمرأة التي تعيش في ظل النزاعات   

الحق الخاص عامة، والقوانين المعنية ولذلك من األھمية تعديل القوانين التي ترعى .  في منطقة اإلسكوا
ويتناول الفصالن األول والثاني من ھذه الدراسة اتفاقية .  بالوضع العائلي والجنسية وحرية التنقل خاصة

وھذه االتفاقية تضع .  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأھميتھا ومدى تطبيقھا في منطقة اإلسكوا
بد� من تطبيقھا بالكامل في البلدان األعضاء في اإلسكوا بھدف ضمان حقوق المرأة  معايير لحقوق المرأة، وال
ويتناول الفصل الثاني كذلك بإيجاز صكوكاً أخرى تُعنى بحقوق اإلنسان وتتعلق .  في السلم كما في الحرب

  . بحماية حقوق المرأة التي تعيش في ظل النزاعات في منطقة اإلسكوا
  

الرغم مرأة مھم�ة صعبة، بمرتكبي الجرائم ضد المساءلة اإلفالت من العقاب و مكافحةولقد ثبت أن�   
يبحث الفصل الثالث في اتفاقيات جنيف لعام و . بھذا الشأنالعديد من القرارات والصكوك الدولية إصدار من 

ناھضة ، واتفاقية موقت الحربالمدنيين في األشخاص اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية  وصاً، وخص1949
باالنتھاكات التي صلة المتالقضايا محاكمة واختصاصھا في لمحكمة الجنائية الدولية صالحيات او التعذيب

  . في المنطقة مرأةترتكب ضد ال
  

وقد ثبت أن منع اإلفالت من العقاب ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المرأة ھو مھمة صعبة على   
ويتناول الفصل الثالث اتفاقيات جنيف لعام .  ل ھذا الموضوعالرغم من تعدد القرارات والصكوك الدولية حو

، وال سيما االتفاقية الرابعة بشأن حماية حقوق المدنيين في وقت الحرب واتفاقية مناھضة التعذيب 1949
وصالحيات المحكمة الجنائية الدولية  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المھينة،

  . القضايا التي تمت بصلة إلى االنتھاكات التي تُرتكب ضد المرأة في المنطقة في
  

ويتضمن الفصل الرابع دراسة حالة حول الالجئين العراقيين ويركز على التداعيات المادية   
ويتضمن الفصل الخامس .  واالجتماعية والقانونية واالقتصادية التي تحدثھا الحروب والنزاعات على المرأة

  . ألخير توصيات محددة لصانعي السياسات بشأن حماية حقوق المرأة التي تعيش في ظل النزاعاتوا
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ترتكز ھذه الدراسة على مراجعة لمجموعة واسعة من األدبيات المتوفرة حول الصكوك الدولية التي و  
وھذه المعايير .  تنص� على حقوق المرأة التي تعيش في ظل النزاعات وكذلك على معايير متفق عليھا دولياً

ھي، في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، عبارة عن التزامات ينبغي للحكومات وجميع 
  . الجھات المعنية أن تتقي�د بھا في ظل النزاعات

  
وتؤمن المنظومة الدولية أيضاً تدابير قانونية للتعامل مع انتھاك الحقوق التي تضمنھا صكوك حقوق   
ان، وال سيما اتفاقيات جنيف واتفاقيات القانون الجنائي الدولي، وال سيما اتفاقية مناھضة التعذيب ونظام اإلنس

  . روما األساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية
  

وقد استفادت الدراسة من البيانات والمساھمات التي قدمتھا المكاتب القطرية لمفو�ضية األمم المتحدة   
الالجئين العراقيين الذين يعيشون في األردن والجمھورية العربية  ضاعفيما يتعلق بأو لشؤون الالجئين
  . السورية ولبنان



  -3 -

  اتفاقية القضاء :الدولي المعني بحقوق المرأة يقانونال اإلطار  -أوالً
 على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 
بين القانون المحلي والقانون الدولي، ساعد القانون الدولي المعني بحقوق المرأة في تضييق الفجوة   

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال وذلك بقدر ما شھده اإلطار القانوني في كل دولة طرف من تغي�ر انطالقاً 
كان للتناقض بين حالة عدم المساواة التي تكرسھا قوانين البلدان وقد   .)1(1979 التمييز ضد المرأة لعام
ولعّل المناقشات الدائرة  . قيق المساواة بين الجنسين في الواقع أثر على القانون الدوليوالجھود الرامية إلى تح

تُفسح مجاالً ا والجدل الدائر حول أحكامھحول أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
إدخال تعديالت  ال بد� من ،نزاعاتالفي ظل حماية حقوق المرأة فبھدف تعزيز .  واسعاًً للحد من ھذا التناقض

  .)2(والحياة الخاصةتنقل العائلي والجنسية وحرية ال رعى الوضعالقوانين التي ت على
  

وبسبب عدم المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع والعمل، في ظل قوانين تكرس التمييز بين   
أة العربية أكثر من الرجل بالنزاعات الجنسين في الوضع العائلي، والجنسية، والعمل، والعقوبات، تتأثر المر

وفي ظل قوانين األحوال الشخصية النافذة في البلدان العربية، يتعذر على المرأة .  واألوضاع الناجمة عنھا
وكثيراً ما يكون من  . الحصول على الحق في حضانة األطفال واإلذن في السفر لھا وألفراد أسرتھا

لرجل أو توقيعه لتحصل المرأة على وثائق تخولھا حضانة األطفال الضروري الحصول على موافقة الولي ا
كما إن التمييز في الحصول على  . أو السفر، مما يعوق حركتھا إذا حاولت السفر ھروباً من العنف والحرب

التعليم، والتفاوت في األجور، والحرمان من فرص اكتساب مھارات تساعد المرأة في تحصيل الدخل، كلھا 
ومن الضروري أن تكتسب المرأة مھارات مدرة للدخل إلعالة أسرتھا .  وق تمكين المرأة اقتصادياًعوامل تع

وتتعرض .  بعد فقدان المعيل الرجل بسبب الحرب، حتى وإن لم تكن على استعداد سابق للقيام بھذا الدور
سرة من الذكور، مما المرأة كذلك لمزيد من العنف الجنسي في ظل النزاعات، وخصوصاً في غياب أفراد األ

وحتى المھام األساسية، مثل جلب المياه وتأمين .  يزيد من األعباء الملقاة على كاھلھا في رعاية األسرة
وال تزال قلة .  الغذاء، تجبر المرأة على اجتياز مسافات طويلة تعرضھا لمزيد من مخاطر العنف الجنسي

االفتقار إلى القوانين التي تعاقب التحرش واالستغالل الوعي بقضايا الجنسين في أوساط عناصر الشرطة، و
  الجنسي من التحديات المباشرة أمام القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سواء أكان في الحرب

  . أم في السلم
  

وتعديل القوانين التي تنطوي على تمييز بين الرجل والمرأة وتطبيق صكوك حقوق اإلنسان، ومنھا   
قضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يشكالن خطوة الزمة لضمان حماية حقوق المرأة في اتفاقية ال

  . ظل النزاعات المسلحة
  

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  -ألف
  

ام    ت   ـ ي ع ـ ا ف ـ رعة   1979عتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة منذ اعتمادھ ـ ش
ين  عالمياً ب�عداً يضفبل توھذه االتفاقية ليست مستقلة بحد ذاتھا،  . رأةالحقوق العالمية للم ـ ، ھو ب�عد المساواة ب
ة  مثل  صكوك حقوق اإلنسانمجموعة متنوعة من  المرأة والرجل، على ـ العھد الدولي الخاص بالحقوق المدني

                                                      
 . ,http://www.iwrp.org/pdf/biblio.pdf, Annotated CEDAW BibliographyInternational Women’s Rights Project: انظر )1(

وع، لمزيد من اإلطالع على  )2( ـ ر  الموض ـ  Mallat, C. 2007.  Family Law: The Search for Equality in Introduction to: انظ

Middle Eastern Law. Oxford University Press.                                                                                                                                            
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ن  و، ) 1966(افية والعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثق ،)1966(والسياسية  ـ عدد م
ر   مثل بحقوق المرأة، األخرى المعنية االتفاقيات واإلعالنات والقرارات  ـ ي األج ـ ، )1951(اتفاقية المساواة ف
ود  )1952(واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة  ـ ، واتفاقية الرضا بالزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل عق

ي    )1967(مييز ضد المرأة ، وإعالن القضاء على الت)1962(الزواج  ـ ال ف ـ اء واألطف ـ ، وإعالن حماية النس
ع    لصكوك الدوليةھذه ا وكان في تفر�ع ). 1974(زعات المسلحة انمحاالت الطوارئ وال ـ ا أقن ـ ع  م ـ المجتم

ات إلى أن�  ونظراً . حقوق المرأة جميع ضمنشامل وكامل يصك  التوص�ل إلى ضرورةبالدولي  ـ  ھذه االتفاقي
كال  صياغة إلى لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان عمدت ، تغطي نواح معي�نة ـ اتفاقية القضاء على جميع أش

ابقة،   المبي�نة ضم جميع الحقوق ي التمييز ضد المرأة، لتكون صكاً دولياً شامالً ـ ات الس ـ في اإلعالنات واالتفاقي
  . المرأةحصل عليھا قائمة شاملة من الحقوق التي ينبغي أن تيضيف إليھا و
  

اً    . مادة موضوعية 16 منھا مادة، 30من ديباجة وألف االتفاقية وتت   ـ من تعريف ـ والمادة األولى تتض
ه   "بأنه ضد المرأة لتمييز ل ـ اره أو أغراض ـ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آث

ي    حقوق اإلنسان والالنيل من االعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، ب ـ ية ف ـ ات األساس ـ حري
ر  ـ راف   الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخ ـ ال االعت ـ ، أو إبط

   ". النظر عن حالتھا الزوجيةغض بللمرأة بھذه الحقوق أو تمتعھا بھا أو ممارستھا لھا 
  

دول     . اكما تتضمن االتفاقية وصفاً مفصالً عن التزام الدول بتطبيقھ   ـ ن ال ـ ب م ـ فااللتزام األول يتطل
دول    . اإلحجام عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر قد يمس� بحقوق اإلنسان ـ ن ال ـ وااللتزام الثاني يتطلب م

راد     ـ دة لألف ـ ان العائ ـ وق اإلنس ـ .  اتخاذ جميع التدابير لمنع جميع األطراف لديھا عن أي تدخل قد يمس بحق
دابير     وااللتزام األخير يتطلب العمل على  ـ اد الت ـ الل اعتم ـ ن خ ـ إنفاذ حقوق اإلنسان وتأمينھا والدعوة لھا م

  .التشريعية واإلدارية والمالية والقضائية والدعائية الالزمة إلحقاق حقوق اإلنسان
  

وفيما يتعلق بالتمييز ضد� المرأة، تتناول المادة الثانية من االتفاقية مكافحة التمييز في التشريع على   
فالمستوى األول يشمل دمج مفھوم المساواة بين الجنسين في الدستور، ومن ثم سن   .ثالثة مستويات

يجب على الدول أن تحجم ثم التشريعات التي تحظر أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة وتعاقب عليه، 
لمرأة عن أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة عن طريق سن التشريعات وإنشاء المحاكم المعنية بحماية ا

التي تنص على اتخاذ جميع  2من المادة  )ھ(والتزام الحماية منصوص عليه في الفقرة .  وتقديم الدعم لھا
التي تنص على  2من المادة ) و(وأما التزام التنفيذ فمبي�ن في الفقرة   .التدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة

والممارسات القائمة التي تنطوي على تمييز ضد المرأة سن التشريعات وتعديل القوانين واألنظمة واألعراف "
وھذه التدابير تنطبق على صكوك دولية أخرى .  على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة 4وتنص� المادة .  أو إلغائھا

  . مثل االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
  

انون    . ما في الواقعوالتمييز ضد المرأة يمكن أن يكون في القانون ك   ـ ي الق ـ فعدم المساواة قد يبدأ ف
ات    .  والتشريع وينعكس في الممارسة على أرض الواقع ـ ى ممارس ـ زى إل ـ أما عدم المساواة في الواقع، في�ع

تنطوي على تمييز، تصدر عن الدول أو األفراد، وتؤدي إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الواقع حتى 
رأة  .  ھذا النوع من التمييز ولو خال القانون من ـ ولذلك دعت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم

تمر�   ـ إلى اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بھدف اإلسراع في تحقيق المساواة بين الجنسين، ألن التمييز يمكن أن يس
ذه    من ا 4وتنص� الماد�ة .  في الواقع حتى ولو اتُخذت تدابير تشريعية مبدئية للحد منه ـ ى أن ھ ـ ة عل ـ التفاقي

  . التدابير ال تعتبر تمييزاً ضد الرجل، وينبغي أن يتوقف العمل بھا حالما تتحقق األھداف المنشودة منھا
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دول   5المادة دعو وت. عتقاد باألدوار النمطية للمرأة أحد األسباب الرئيسية للتمييز ضدھاالويشكل ا   ـ ال
ة    رتكز بغية القضاء على التحيزات التي ت ،يةاالجتماعية والثقافالسلوك تعديل أنماط إلى  ـ رة دوني ـ ى فك ـ عل
مباشرة إلى تعديل األنماط بصورة المادة الوحيدة في اتفاقيات حقوق اإلنسان التي تشير ھي  5والمادة . المرأة

  . ة مؤكدةياسيلطالما اكتسب حساسية سالثقافية، وھو موضوع 
  

ديل  اعتماد تدابير خاصة مؤقتةبو 4المادة ب وثيقاً ارتباطاً 5المادة وترتبط    ـ ، إذ تتضمن دعوة إلى تع
ز   ـ اً للتميي ـ  . جميع األنماط االجتماعية والثقافية الناجمة عن الصورة النمطية التي ترى في المرأة ھدفاً طبيعي

طلب إلى الدول تعديل األنماط االجتماعية والثقافية بھدف رفع الضرر الناجم عن وضع المرأة  5المادة  يوف
رة    . موقع اقل من الرجلفي  ـ ارة مباش ـ وھذه المادة ھي الوحيدة في اتفاقيات حقوق اإلنسان التي تتضمن إش

  . إلى تعديل األنماط الثقافية، وھو موضوع ثبت أنه على قدر كبير من الحساسية السياسية
  

ي  9و 8و 7وتتضم�ن االتفاقية في المواد    ـ اة   مجموعة من الحقوق للمرأة، منھا حق المشاركة ف ـ الحي
العامة والحياة السياسية، وحق التصويت واالنتخاب والترشح لالنتخابات، وحق االنضمام إلى المنظمات غير 
اظ    ـ ا واالحتف ـ الحكومية، وحق تمثيل الحكومات على المستوى الدولي، وحق الحصول على الجنسية وتغييرھ

الحق في  13إلى  10تي تتناولھا المواد من ومن الحقوق األخرى ال . بھا، والحق في نقل الجنسية إلى األوالد
يم     ـ حية وتنظ ـ دمات الص ـ التعليم والعمل، والحق في الحصول على المكاسب االقتصادية واالجتماعية، والخ

ادة   14وتنص المادة  . األسرة، والمساواة أمام القانون ـ زواج   16على حقوق المرأة الريفية، وتتناول الم ـ ال
الحقوق متشعب ويتطلب من لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  وبعض ھذه.  والحياة العائلية

  .ولھذه الغاية تصدر اللجنة تعليقات عامة منتظمة تفس�ر فيھا بعض أحكام االتفاقية . مزيداً من التوضيح
  

  في الدول العربيةتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  وضع  -باء
  

اراً   دولة  185 أصبحت   ـ رأة اعتب ـ د الم ـ ن  طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ض ـ  م
ـ 18منھا ، 2009فبراير /شباط   ). 1انظر الجدول ( 22 دولة من الدول العربية ال

  
وأعلنت مجموعة من . حددة في االتفاقيةعلى مواد م ھادولة عن تحفظ 11أعربت ذلك، بالرغم من و  

مادة  ةوالمملكة العربية السعودية وموريتانيا أنھا ليست ملتزمة بتنفيذ أي يرية العربية الليبيةالدول، منھا الجماھ
جميع الدول العربية، وقد صادقت  ). 2انظر الجدول (تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ما لم االتفاقية في 

جزر القمر ومارات العربية المتحدة إلا باستثناءو . على االتفاقيةوقطر فلسطين وباستثناء السودان والصومال 
  ). 3انظر الجدول (عن تنفيذ االتفاقية تقارير أولية الدول العربية قدمت ، مانوجيبوتي وسلطنة ع�

  
.  29و 16و 15و 9و 2وتتناول معظم التحفظات التي أبدتھا الدول العربية حيال االتفاقية المواد   
يث إدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في دستور كل بلد واتخاذ تتناول تطبيق االتفاقية من ح 2فالمادة 

تتناول حق المرأة في حيازة الجنسية،  9والمادة .  الخطوات التشريعية واإلدارية الالزمة لتطبيق ھذا المبدأ
في  تركز على المساواة أمام القانون وحق المرأة 15والمادة   .وتغييرھا واالحتفاظ بھا، ونقلھا إلى أوالدھا

وأبدت معظم .  القضائية ىإبرام العقود، والتصرف بالملكية، والمساواة مع الرجل أمام المحاكم وفي الدعاو
وألن .  التي ترعى حق المرأة في الزواج والطالق وحضانة األطفال 16الدول العربية تحفظات على المادة 

اتھا وفقا للقوانين الدينية، أن ھذه المادة تتعارض ھذه الماد�ة تُعنى بقانون األسرة، أكدت الدول التي تسن� تشريع
وال تزال التحفظات تشكل عائقاً كبيراً أمام تنفيذ االتفاقية، وال ب�د من بحثھا من .  مع أحكام الشريعة اإلسالمية
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منظور متشعب حيث يستمد� القانون الذي ينظم شؤون المرأة والرجل جذوره من التقاليد الدينية وغيرھا من 
  .قاليد االجتماعية في الشرق األوسطالت

  على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التصديق وضع   -1الجدول 
  )2008يوليو /حتى تموز(

  
  

د ـ   نفاذتاريخ ال  )أ(تاريخ التصديق  البل
المقترح على  التعديل
  )ب()1(20المادة

يناير /كانون الثاني 11  1992يوليو /تموز 31  1992يوليو /تموز 1  األردن  1
2002  

أكتوبر /تشرين األول 6  اإلمارات العربية المتحدة  2
2004  

نوفمبر /تشرين الثاني 6
2004  

  

    2002يوليو /تموز 18  2002يونيو /حزيران 18  البحرين  3
أكتوبر /تشرين األول 20  1985سبتمبر /أيلول 20  تونس  4

1985  
  

    1996ونيو ي/حزيران 21  1996مايو /أيار 22  الجزائر   5
أكتوبر /تشرين األول 31  جزر القمر  6

1994  
نوفمبر /تشرين الثاني 30

1994  
  

    1989يونيو /حزيران 15  1989مايو /أيار 16  الجماھيرية العربية الليبية  7
الجمھورية العربية   8

  السورية 
    2003أبريل /نيسان 27  2003مارس /آذار 28

ديسمبر /كانون األول 2  جيبوتي  9
1998  

يناير /كانون الثاني 1
1999  

  

    1986سبتمبر /أيلول 12  1986أغسطس /آب 13  العراق  10
    2006مارس /آذار 7  2006فبراير /شباط 7  ع�مان  11
أكتوبر /تشرين األول 2  1994سبتمبر /أيلول 2  الكويت  12

1994  
  

    1997مايو /أيار 16  1997أبريل /نيسان 16  لبنان  13
أكتوبر /تشرين األول 18  1981سبتمبر /أيلول 18  مصر  14

1981  
  2001أغسطس /آب 2

    1993يوليو /تموز 21  1993يونيو /حزيران 21  المغرب  15
أكتوبر /تشرين األول 7  2000سبتمبر /أيلول 7  السعودية المملكة العربية  16

2000  
  

    2001يونيو /حزيران 9  2001مايو /أيار 10  موريتانيا  17
    1984يونيو /حزيران 29  )ج(1984مايو /أيار 30  اليمن  18

  
  .أو االنضمام أو الخالفة المصادقة" التصديق"مصطلح يعني ) أ(  
    
رة   من االتفاقية ) 1( 20على المادة المعتمد التعديل وينص  . مواعيد قبول التعديل تمثل التواريخ المذكورة) ب(   ـ د فت ـ على تمدي

   .االجتماع السنوي للجنة
  

لألمم المتحدة الشعبية الديمقراطية األمين العام اليمن الجمھورية العربية اليمنية وجمھورية أبلغت ، 1990مايو /أيار 19في ) ج(  
ي   فيخلفا جمھورية طرفا وتُعتبر ھذه ال  .الجمھورية اليمنيةھي  ،في دولة واحدة 1990مايو /أيار 22 بنيتھما االندماج في ـ المعاھدات الت

الذي أصبحت فيه إحدى اعتبارا من التاريخ وذلك ، قبل اتحادھما الشعبية الديمقراطيةيمن جمھورية ال وأالجمھورية العربية اليمنية  ھاأبرمت
وريتين،   تاقبل  الديمقراطية على االتفاقيةالشعبية جمھورية اليمن وقد صادقت  . طرفا في تلك المعاھدات تينالدولھاتين  ـ اد الجمھ ـ ي  ح ـ  ف

  . 1984مايو /أيار 30
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  على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ت الدول العربيةتحفظا  -2الجدول 
  

  المواد موضوع التحفظات  دـالبل  
التصديق على البروتوكول 

  االختياري
    (*)16و 9  األردن  1
    29و 16و 15و 9و 2  اإلمارات العربية المتحدة  2
    29و 16و 15و 9و 2  البحرين  3
    )إعالن( 29و 16و 15و 9  تونس  4
    29و 16و 15و 9و 2  الجزائر   5
    ال تحفظات  جزر القمر  6
  2004يونيو /حزيران 18  )إعالن( 16و 2  الجماھيرية العربية الليبية  7
    29و 16و 15و 9و 2  الجمھورية العربية السورية   8
    ال تحفظات  جيبوتي  9

    29و 16و 9و 2  العراق  10
    )إعالن( 29و 16و 15و 9  ع�مان  11
     29و 16و 9و 7  يتالكو  12
     29و 16و 9  لبنان  13
    29و 16و 9و 2  مصر  14
     29و 16و 15و 9و 2  المغرب  15
    )إعالن( 29و 9  المملكة العربية السعودية  16
    إعالن  موريتانيا  17
    29  اليمن  18

  
  .2009فبراير /في شباط 15األردن تحفظه على المادة سحب  (*)  

  
فقد سحبت بعض .  ظات، تُالحظ تطو�رات إيجابية في تنفيذ االتفاقيةوبصرف النظر عن ھذه التحف  

ومن .  الدول العربية تحفظاتھا، وھي تسعى إلى تعديل تشريعاتھا الوطنية بحيث تتوافق مع أحكام االتفاقية
التدابير التي اتخذتھا ھذه الدول تعديل قانون األسرة في المغرب، وتحديث قانون األحوال الشخصية في 

.  نس، والتغيير في حقوق الطالق والجنسية في مصر، وتعديل قوانين العمل في لبنان بھدف إنصاف المرأةتو
كما جرى توسيع نطاق شبكات الضمان االجتماعي والمكاسب االجتماعية بحيث تشمل المرأة، وتعديل 

لبنات والبنين في معظم القوانين الجزائية وخاصة فيما يتعلق بجرائم الشرف، واعتُمد التعليم اإللزامي ل
  . البلدان

  
  تاريخ تقديم التقارير الوطنية  -تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ا  -3 الجدول

  )2008مارس /آذاراعتبارا من (إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة         
  

الدولة العربية الطرف في   
  تقارير أخرى  وليالتقرير األ االتفاقية

تشرين  19: التقرير الثاني  -   1997أكتوبر /تشرين األول 27 األردن  1
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CEDAW/C/JOR/1    1999نوفمبر /الثاني  
  CEDAW/C/JOR/2 

  
: التقريران الثالث والرابع الموحدان  -

  2005ديسمبر /كانون األول 12  
  CEDAW/C/JOR/3-4 

  )تابع( 3 الجدول
  

ي الدولة العربية الطرف ف  
  تقارير أخرى  التقرير األولي االتفاقية

     اإلمارات العربية المتحدة  2
  2008يونيو /حزيران 6 البحرين  3

CEDAW/C/BHR/2  
  

 

  1993سبتمبر /أيلول 17 تونس  4
CEDAW/C/TUN/1-2)ج(  

  

  التقريران الثالث والرابع الموحدان

  1998سبتمبر /أيلول 1 الجزائر  5
CEDAW/C/DZA/1, Corr.1 & Add.1  

  

  2003يناير /كانون الثاني 29: التقرير الثاني
CEDAW/C/DZA/2 

     جزر القمر  6
  1991فبراير /شباط 18الجماھيرية العربية الليبية  7

CEDAW/C/LIB/1 & Add.1  
ديسمبر /كانون األول 14: التقرير الثاني

1998  
CEDAW/C/LBY/2  

 
الجمھورية العربية   8

 السورية
  2005أغسطس /آب 25

CEDAW/C/SYR/1  
  

 

    جيبوتي  9
  1990مايو /أيار 16  العراق  10

CEDAW/C/5/Add.66/Rev.1  

  : التقريران الثاني والثالث الموحدان
  1998أكتوبر /تشرين األول 13

CEDAW/C/IRQ/2-3 

    ع�مان  11
  2002أغسطس /آب 29  الكويت  12

CEDAW/C/KWT/1-2
  )أ(

  

 

  2003نوفمبر /تشرين الثاني 12 لبنان  13
CEDAW/C/LBN/1  

  2005فبراير /شباط 11: التقرير الثاني  -
  CEDAW/C/LBN/2 

  
   2006يوليو /تموز 6: التقرير الثالث  -

  CEDAW/C/LBN/3  

 
  1983فبراير /شباط 2 مصر  14

CEDAW/C/5/Add.10 & Amend.1  
كانون  19: التقرير الثاني -

 1986ديسمبر /األول  
CEDAW/C/13/Add.2 & Amend.1  
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يناير /كانون الثاني 30: ر الثالثالتقري -
  1996 
 CEDAW/C/EGY/3 

  
  : التقريران الرابع والخامس الموح�دان -

  2000مارس /آذار   30
  CEDAW/C/EGY/4-5  

 

  )تابع( 3 الجدول
  

الدولة العربية الطرف في   
  تقارير أخرى  التقرير األولي االتفاقية

  1994سبتمبر /أيلول 14 المغرب  15
CEDAW/C/MOR/1  

 2000فبراير /شباط 28: التقرير الثاني -
 CEDAW/C/MOR/2 

  
  :التقريران الثالث والرابع الموحدان  -

  2006أغسطس /آب 18  
 CEDAW/C/MOR/3-4 

  2006سبتمبر /أيلول 12المملكة العربية السعودية  16
CEDAW/C/SAU/2

  )ب(
 

  2005مايو /أيار 11 موريتانيا  17
CEDAW/C/MRT/1  

 

  1989يناير /كانون الثاني 23  اليمن  18
CEDAW/C/5/Add.61  

 1989يونيو /حزيران 8: التقرير الثاني  -
  CEDAW/C/13/Add.24 & Amend.1  

 
نوفمبر /تشرين الثاني 13: التقرير الثالث  -

  1992  
  CEDAW/C/YEM/3 

 
 2000مارس /آذار 8: التقرير الرابع  -

  CEDAW/C/YEM/4 
 
  2002أبريل /نيسان 1: التقرير الخامس  -

  CEDAW/C/YEM/5 
 
ديسمبر /كانون األول 5: التقرير السادس  -

  2006   
  CEDAW/C/YEM/6 

  
ى  إلى  المملكة العربية السعوديةالتي رفعھا األردن ومزيد من المعلومات الواردة في التقارير الوطنية لل )أ(  ـ اء عل ـ  لجنة القض
  .http://www.un.org/women ch/daw/cedaw/reports.htmwat:، انظر الموقع اإللكترونيالتمييز ضد المرأة جميع أشكال

  .المصدر نفسه )ب( 

  .المصدر نفسه )ج( 

  
  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةبموجب وطنية تقارير تقديم   -جيم
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فھي تقضي  . ار النصوص والمعايير القانونيةال تقتصر المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان على إصد  
والشكل األمثل لھذه اآلليات يكون .  أيضاً بإنشاء آليات لضمان التقي�د بالحقوق المدرجة في الصكوك الدولية

  أما في الواقع،  .بتخصيص نظام قضائي محلي أو دولي يتولى تلقي الشكاوى من األفراد المتضررين
النظام الدولي لحقوق اإلنسان في النظام  صعيد، وقلة من بلدان اإلسكوا أدمجتفال آليات فعالة على ھذا ال

  .المحلي بطريقة تسمح للمتنازعين باللجوء إليه في المحاكم
  

وي�طلب من الدول األطراف في االتفاقية اتخاذ التدابير الالزمة للوفاء بتعھداتھا بموجب االتفاقية التي   
  . تقديم تقارير دورية حول تنفيذ االتفاقية ومن ھذه التدابير . صدقت عليھا

ومع أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ھي موضوع ھذا الفصل، فذلك ال يعني  
ى     . إغفال اتفاقيات أخرى ـ ية تعن ـ ة أساس ـ فإضافة إلى ھذه االتفاقية، يجري العمل حالياً بثمان معاھدات دولي

دولي    ا: دات ھيوھذه المعاھ.  بحقوق اإلنسان ـ د ال ـ ية، والعھ ـ لعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس
ز      ـ كال التميي ـ ع أش ـ ى جمي ـ الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء عل

ع  ، والعنصري ـ ال  اتفاقية مناھضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية لحماية حقوق جمي ـ العم
وق   يرالمھاجرين وأفراد أسرھم، واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القس ـ ة حق ـ ، واتفاقي

  . األشخاص ذوي اإلعاقة
  

خاص ذوي    االختفاءوباستثناء االتفاقية الدولية لحماية األشخاص من    ـ وق األش ـ القسري واتفاقية حق
دول   . لجنة تتولى اإلشراف على تنفيذھااإلعاقة، تخص�ص لكل من المعاھدات الدولية  ـ وتقديم التقارير من ال

ة   . األطراف ھو إجراء إلزامي مشترك بين جميع المعاھدات المعنية بحقوق اإلنسان ـ فالدول األطراف ملزم
ان،   ـ بتقديم تقرير أول بعد مضي عام على التصديق على االتفاقية، ثم تقرير بعد أربعة أعوام في معظم األحي

ن     .  ترى اللجنة المعنية باالتفاقية ضرورة لذلك وعندما ـ اھمة م ـ دول مس ـ ارير ال ـ وي�فترض أن تتضمن تق
ر  . المجتمع، وتعبر عن حقيقة الوضع القائم، وتصف الواقع على األرض للجنة ـ كما ينبغي أن يتضمن التقري

وشروحاً حول  معلومات مفصلة عن التشريعات، والخطط واإلجراءات، واإلحصاءات، والممارسات الجارية،
وتختلف الصورة العامة للتقارير التي تقد�مھا مختلف الدول  . ماھية التخطيط الذي تعتمده الدولة لتنفيذ االتفاقية

  .في المنطقة
  

ة      ـ ارير منتظم ـ عودية تق ـ .  ومن بين البلدان األعضاء في اإلسكوا، يقد�م األردن والمملكة العربية الس
دى    ويضم� فريق العمل المعني بإعداد  ـ د أب ـ ارزة، وق ـ التقرير في المملكة العربية السعودية عناصر نسائية ب

كال     ـ ع أش ـ ى جمي ـ األردن اھتماماً كبيراً بتعديل القوانين المحلية بحيث تتوافق مع شروط اتفاقية القضاء عل
  .)3(جرائم الشرفعرف بي�التمييز ضد المرأة، وال سيما فيما يتعلق بما 

  
ر    وبعد تقديم التقرير، تنظر ا   ـ ات غي ـ ا المنظم ـ للجنة في المعلومات الواردة من مصادر أخرى، منھ

ي    ـ ة ف ـ الحكومية، والوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وتدخل في حوار بناء مع ممثل الدولة المعني
ي   واستناداً إلى المعلومات الواردة من مصادر مختلفة، تعد� اللجنة قائمة بالمسائل.  فترة النظر في التقرير ـ الت

ي   ـ تتطلب مزيداً من التدقيق في تقرير الدولة، وتثير ھذه المسائل وفقاً لألصول وتصدر مالحظات ختامية ف
وھذه المالحظات غير الملزمة تبدأ بمقدمة، وتتناول الجوانب اإليجابية، والعوامل والصعوبات، .  ختام الدورة

رة    ومع أن  . والشواغل والقضايا، وتنتھي باقتراحات وتوصيات ـ الل فت ـ ة خ ـ اللجنة تراقب ممارسات الدول
الحوار الذي يجري أثناء دراسة التقرير، تأتي المالحظات الختامية غير ملزمة، ويكون الغرض منھا اإلعالن 

  .عن ممارسات الدولة، في محاولة للتأثير على سلوك الدول المعنية
                                                      

ة   على مزيد من المعلومات الواردة في التقا لالطالع  )3( ـ ى لجن ـ رير الوطنية التي رفعھا األردن والمملكة العربية السعودية إل
 . watch/daw/cedaw/reports.htmhttp://www.un.org/women: يزية، انظر الموقع اإللكترونيالقضاء على التمييز ضد المرأة، باإلنكل
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  الشكاوى فيما بين الدول  -دال

  
وق  الدولي لقانون الالقانون اإلنساني الدولي وعديدة أنشأھا  من أدوات ھي أداة تقديم التقارير ةآلي   ـ حق
، أو تشجيعھا على الوفاء بھذه بالتزاماتھا بموجب االتفاقيات والمعاھداتوفاء الإلى بھدف دفع الدول  ،اإلنسان

تفاقية الدولية من اال 13-11واد في الممنصوص عليه وال ،بين الدولفيما لشكاوى نظام اوفر وي . االلتزامات
ة     43-41والمواد  للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ـ الحقوق المدني ـ اص ب ـ من العھد الدولي الخ

دول   ليمكن و . في ھذا الصددآلية ھامة أخرى  ،من اتفاقية مناھضة التعذيب 21والمادة  والسياسية ـ ع ال ـ جمي
التي   . ه اآلليةاستخدام ھذ ييز العنصرياالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمفي األطراف  ـ ي ح ـ وف

التي توافق لدول األطراف ، وحدھا االعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةومناھضة التعذيب اتفاقية 
  . من ھذا اإلجراءتستطيع االستفادة  نتين المختصتيناللجعلى صالحيات 

  
ة   وعندما تبلغ دولة ما اللجنة بأن دولة أخرى تنتھك   ـ أحكام االتفاقية التي ھي طرف فيھا، تطلب اللجن

وفي ھذه الفترة، يمكن أن .  من الدولة المتھمة باالنتھاك توضيح المسألة خطياً في مھلة ال تتعد�ى ثالثة أشھر
ي   .  تدخل الدولتان في مفاوضات ثنائية أو تستعين بأي طريقة أخرى لتسوية النزاع ـ ألة ف ـ وإذا لم تسو� المس

ة،  غضون ستة  ـ أشھر بعد استالم الدولة المتلقية التبليغ األول، يحق لكل من الدولتين إحالة المسألة إلى اللجن
اء   .  )4(بموجب إشعار يقد�م إلى اللجنة وإلى الدولة األخرى ـ ة أعض ـ وتنشئ اللجنة ھيئة مصالحة تضم� خمس

ـ  رفين   وتحظى بموافقة طرفي النزاع، وتكون مھمتھا القيام بمساعٍ حميدة للتوصل إل ـ ي الط ـ ل يرض ـ  . ى ح
ويقضي دور الھيئة بتقديم تقرير عن نتائج مساعيھا يتضمن توصيات غير ملزمة، وتعطى الدولتان المعني�تان 

ي    .  ثالثة أشھر، إما لقبول ھذه التوصيات أو لرفضھا ـ راف ف ـ دول األط ـ وفي ختام العملية، تطّلع جميع ال
 .اللجنة االتفاقية على تقرير

  
ة   تتدخل أو األمم المتحدة/وما  دولةبأن  يوحي ن الدولبيونظام الشكاوى    ـ في الشؤون الداخلية لدول
تدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى، ال عامة تتجنب لدولوألن ا.  ، وھذا ليس صحيحا في الواقعأخرى

دفع   ومبدأ المصالح المتبادلة الذي يتناوله القانون   .)5(ليومقط حتى اھذا اإلجراء ستخدم ي�لم  ـ ادة ي ـ الدولي ع
ر    .  الدول إلى الوفاء بالتزاماتھا وبالحفاظ على التوازن في العالقات الدولية ـ ة غي ـ الح المتبادل ـ ومبدأ المص

ي    ـ ان الت ـ موجود في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، إذ ال مصلحة ألي دولة في فضح انتھاكات حقوق اإلنس
ولم تتضح فعالية ھذا .  أن يھد�د العالقات الود�ية بين الدولترتكبھا دولة أخرى بحق مواطنيھا، ألن ذلك يمكن 

ى   ـ اإلجراء في ردع انتھاكات حقوق اإلنسان عموماً وحماية حقوق المرأة خصوصا، ألنه لم ي�ستخدم بعد حت
    .ھذا التاريخ

  
  الشكاوى الفردية  -ھاء

  
ة  لعھد ال بروتوكول االختياريأنشأه الإجراء ھو الشكاوى الفردية نظام    ـ لدولي الخاص بالحقوق المدني

ادة  االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ومن  14المادة عليه  توالسياسية، ونص ـ الم
ز   االختياري بروتوكولالو ،اتفاقية مناھضة التعذيبمن  22 ـ الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التميي

تُنتھك حقوقھم المعترف بھا في معاھدات حقوق اإلنسان المشار  نألفراد الذيھذا النظام يخو�ل او . ضد المرأة
                                                      

)4(( United Nations. 1984. The Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

                                                                .  http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htmPunishment (CAT).  Article 21 (b), available at:  

)5( Nowak, M. 2003. Introduction to the International Human Rights Regime, p. 89. 
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ومن ھذه . وھذه الشكوى يجب أن تستوفي شروطاً معينة لتنظر فيھا اللجنة المعنية.  إليھا، تقديم شكوى فردية
اً   الشروط أن تكون الشكوى غير مجھولة المصدر، وأن تقع ضمن صالحيات اللجنة، كأن يطال االنتھاك ـ حق

كوى    ـ اول الش ـ من الحقوق المنصوص عليھا في المعاھدة التي تتولى اللجنة اإلشراف على تنفيذھا، وأن تتن
انتھاكاً صادراً عن دولة طرف تكون قد قبلت بصالحية اللجنة في النظر في الشكاوى الفردية عبر االنضمام 

رت إلى بروتوكول اختياري أو إعالن بمقتضى مادة معي�نة، وأال تكون  ـ ا  أي منظمة دولية أخرى قد نظ ـ  فيھ
وعندما تقبل .  )6(المحليةاستنفاد سبل االنتصاف  لسلطات المحلية، انطالقاً من مبدأوأن تكون قد نظرت فيھا ا

ي   ـ اللجنة النظر في الشكوى، تكب� على دراستھا سراً، وتعطي الدولة الطرف مھلة ستة أشھر لتقديم رد خط
ي   .  أو تسوية للقضية وتوضيح المسألة، واقتراح حل، ـ ه ف ـ وإن لم تحّل القضية، تبدي اللجنة رأيھا، وتدرج

   .التقرير السنوي الذي تقد�مه إلى الجمعية العامة
  

ة    ةياحمالكفيلة باآلليات ويمكن أن يكون نظام الشكاوى الفردية من    ـ ادية واالجتماعي ـ الحقوق االقتص
ى  ھذه الحقوق التي تتعرض لھا نتھاكات بإحالة االوالسياسية والمدنية والقانونية للمرأة العربية، و ـ ام  إل ـ النظ

الدول ھذه أن تكون ولتطبيق ھذا النظام في الدول العربية، ينبغي .. الحرب أم في السلمفي  سواء أكان الدولي
ك     التفاقيةالبروتوكول االختياري التابع لعلى قد صادقت  ـ ي تل ـ ر ف ـ ي النظ ـ ، واعترفت بصالحية اللجنة ف
ا  وبرنامج عمل إعالن كذلك والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لجنة وقد دعت  . الشكاوى ـ فيين

د  وذلك لت ،على البروتوكول االختياريكذلك تصديق للالتي صادقت على االتفاقية جميع الدول  ،)1993( ـ زوي
والجماھيرية  تونس أن إلىشار يو . الالزمة الحمايةوالحصول على لشكاوى باآللية الالزمة لتقديم امواطنيھا 

  . المنطقة العربية في بروتوكول االختياريالعلى صدقتا  العربية الليبية ھما الدولتان الوحيدتان اللتان
  

درھا     ـ وانطلقت االنتقادات التي تناولت نظام الشكاوى الفردية من الطابع غير الملزم لآلراء التي تص
ت    لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ال ـ و اس ـ بق ھ ـ رط مس ـ فاد نمرأة، ومن ربط قبول الشكوى بش

ان   . اإلمكانات المحلية ـ وق اإلنس ـ  . ويبدو أن ھذه آللية تشكل حماية لسيادة الدول أكثر مما تشكل ضمانة لحق
راءات     ـ ي اإلج ـ ة ف ـ كما إن إجراءات النظر في الشكوى قد تستغرق وقتاً طويالً ألن الدول تستطيع المماطل

يضاً أن ھذه اإلجراءات التي لجأ إليھا ضحاياً انتھاكات العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ويبدو أ.  المحلية
وقد نجحت لجنة القضاء على جميع أشكال .  أي تغيير في التشريع لصالح حقوق اإلنسانبوالسياسية لم تأت� 

ات    التمييز ضد المرأة في حاالت قليلة فقط في فضح ممارسات الدول األطراف التي ت ـ ى انتھاك ـ وي عل ـ نط
  . لحقوق اإلنسان

  
   التحقيقات  -واو

  
ذيب         ـ ة التع ـ ة مناھض ـ ا اتفاقي ـ ط، ھم ـ   تُستخدم ھذه اآللية في معاھدتين دولي�تين لحقوق اإلنسان فق

رأة  ) 20  المادة( ـ اري  (واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم ـ ول االختي ـ ة  ).  البروتوك ـ واللجن
ة  المسؤولة عن كل من ھا ـ تين االتفاقي�تين تستطيع المبادرة إلى إجراء تحقيقات في حال تلقت معلومات موثوق

وال يمكن .  أي من االتفاقيتينفي  وقائع تفيد بحصول انتھاكات خطيرة صادرة عن دولة طرف إلى ومستندة
راف   . إجراء التحقيقات إال في الدول التي تكون قد اعترفت بصالحية اللجنة المعنية بھذا الشأن ـ فالدول األط

ى     ـ ديق عل ـ ة التص ـ في اتفاقية مناھضة التعذيب يمكن أال تعترف بصالحية اللجنة في ھذا الصدد في مرحل
ة   .  28االتفاقية أو االنضمام إليھا، أو بموجب إعالن تصدره بمقتضى المادة  ـ ي اتفاقي ـ أما الدول األطراف ف

ي    القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيمكن أال تع ـ ات ف ـ راء التحقيق ـ ترف بصالحية اللجنة في إج

                                                      
)6( Op. cit. 
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ي   . 10إعالن تصدره بمقتضى المادة  ـ وإذا أبلغت اللجنة أن دولة معي�نة تمعن في انتھاك إحدى االتفاقي�تين الت
ا   . ھي طرف فيھا، فيمكن أن تطلب من الدولة المعنية التعاون وتقديم المعلومات والمالحظات المطلوبة ـ كم

ويخو�ل ھذه .  جنة المعنية جھة تجري تحقيقات سرية وتقد�م تقريراً حول االنتھاكات الجاريةيمكن أن تعي�ن الل
ا  .  اإلجراء اللجنة تنظيم زيارة إلى الدولة المعنية بموافقتھا ـ ثم تنظر اللجنة في االستنتاجات التي توصل إليھ

تة  .  )7(أعضاء البعثة وتحو�لھا إلى الدولة المعنية مرفقة باقتراحات وتوصيات ـ ثم� تُعطى الدولة المعنية مھلة س
ات   .  أشھر للرد على مالحظات اللجنة ـ ائج التحقيق ـ وفي ختام اإلجراءات يمكن أن تعد� اللجنة ملخصاً عن نت

  .  وتدرجه في التقرير السنوي الذي تقد�مه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة
  

د�قت الجماھيرية العربية الليبية، ھما كما أشير ووتونس    ـ  اسابقاً، الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان ص
رأة  ـ عيد     . على البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم ـ ى الص ـ ا عل ـ وأم

العالمي، فلم تجرِ اللجنة سوى عملية تحقيق واحدة، حول عمليات القتل واالغتيال المنظمة التي استھدفت نساء� 
ومع أن عملية التحقيق يجب أن تتصف بالسرية وتجري بموافقة الدولة  . شن في منطقة خواريزمكسيكيات يع

كلت   ـ المعنية، توص�لت عملية التحقيق إلى نتائج ھامة ألن الزيارات والبعثات التي نظمت إلى البلد المعني ش
  .ضغطاً على حكومة المكسيك لمعالجة القضية

  
ات  والمرأة التي تعيش في ظروف النزاع   ـ ات في المنطقة العربية تتعرض لمختلف ضروب االنتھاك

ع   . الخطيرة والمنظمة التي تستھدف حقوق اإلنسان ـ وھذا الواقع يمكن أن يكون دافعاً للجنة القضاء على جمي
ولكن ھذه اإلجراء يتطلب أن تكون الدول العربية قد صد�قت .  أشكال التمييز ضد المرأة إلى إجراء تحقيقات

  . توكول االختياري وأن تكون قد قبلت بصالحية اللجنة في النظر في ھذا النوع من القضاياعلى البرو

                                                      
)7( United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Human Rights Bodies – Complaints 

                                       .           .ohchr.org/english/bodies/petitions/index.htm2http://wwwavailable at: Procedures. More information  
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: اتالنزاعأثناء في  بحماية حقوق المرأةوحقوق اإلنسان الصكوك الدولية المعنية ب  -ثانياً
  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتأثيرھا

  
   معلومات أساسية  -ألف

  
تقرار من فترات و نزاعات،سكوا سلسلة من الحروب والإلمنطقة اشھدت    ـ ل  ، عدم االس ـ رب  مث ـ الح
في  وحرب الخليج 1991لكويت في عام العراق ل، وغزو 1988إلى  1980في الفترة من  اإليرانية-العراقية

يمن  األھليةلحرب ، وا2003عام في ، وغزو العراق أواخر العام نفسه ـ ام    في ال ـ ي ع ـ رب  ال، و1994ف ـ ح
رائيلي ، والھجوم يةفلسطينالمستمر لألراضي الحتالل اال، و2006في عام  على لبنان اإلسرائيلية ـ ى   اإلس ـ عل
ن   . الحروب العربية اإلسرائيلية من مسلسلحلقة ، والذي شكّل آخر قطاع غزة ـ دم  ودفعت ھذه الحالة م ـ ع
كرية تطوير شراء األسلحة وعلى افس إلى التنالدول العربية عددا من االستقرار  ـ . األسلحة والترسانات العس

ة  لاألموال التي تخصصھا الحكومات إلى تخفيض كمية العسكرية  ألغراضل اإلنفاقويؤدي اإلفراط في  ـ لتنمي
اون  و . خصوصاً تمكين المرأةلھادفة إلى ، والمشاريع اعموماً ـ تشير بعض المصادر إلى أن دول مجلس التع

ام  في الخليج  حربفي المائة من نفقات  90الخليجي مو�لت  ـ غ  ،1991ع ـ دره   بمبل ـ ار دوالر  61ق ـ . )8(ملي
ة،   في المنطقة نزاعات الحروب والأسفرت باإلضافة إلى األعباء المالية، و ـ ى التحتي ـ زوح  عن تدمير البن ـ ون

ل      أكثروالمرأة ھي   .اإلنسانية يسآواستمرار المأعداد كبيرة من السكان،  ـ اة بفع ـ ة للمعان ـ دنيين عرض ـ الم
 214 اًشخص 1 140الذين بلغ عددھم  القتلىضمت حصيلة على لبنان،  2006 عام ل حربخالف . النزاعات

 . )9(شخصا 4 036للعالج من بين المصابين الذي بلغ عددھم  إلى المستشفىمن النساء  1 107امرأة، ونُقلت 
ل  و ـ ـ طين، قت ـ ـ ي فلس ـ ـ ـ 2 793ف ـ نھم اًشخص ـ ـ ال و 497، م ـ ـ ن    182طف ـ ـ رة م ـ ـ ي الفت ـ ـ رأة ف ـ ـ   ام

ذه ال  ولم يكن أي من  . )10(2003سبتمبر /أيلول 30إلى  2000سبتمبر /أيلول 29 ـ ي ھ ـ ات المقاتلين ف ـ  نزاع
  . من النساء

  
دنيين، الذي يصيب ا القصف العشوائي من جراء قتلالأو ما تتعرض المرأة لإلصابة  وغالباً   ـ ا   لم ـ كم

ة   المساواة في العراق، منظمة  تهصدرأتقرير وأشار   .إنھا تُستھدف لمجرد كونھا امرأة ـ ي منظم ـ ر  وھ ـ غي
رة   شھرياًعلى يد الميليشيات كانت تُقتل امرأة  30أكثر من ، إلى أن� حكومية محلية ـ ، 2006-2005في الفت

ن   ع�ثر على جثث ، 2006نوفمبر /تشرين الثانيفي و . )11(التمييز على أساس الجنس ببسب ـ ر م ـ  150أكث
من اللواتي امرأة  133أن�  نوعراقيالن ومسؤوللويزعم ا  .)12(تشويهالللتعذيب ووقد تعر�ضت  امرأة في بغداد

ب   حملة الشھادات من 2007في عام  اإلسالميةالميليشيات تعرضن للقتل والتشويه على يد  ـ في القانون والط
   .)13(وغير ذلك

  

                                                      
)8(  http://news.bbc.co.uk/2/low/available at:  .  11 February 2003,BBC NewsSchiffers, S. 2003. Paying for an Iraq war.  

                                                                                                       .                                                                          americas/2746759.stm 

 .E/ESCWA/ECW/2007/Brochure.2 ،2007اإلسكوا، أثر النزاعات المسلّحة على المرأة، لمزيد من المعلومات انظر   )9(

 .المرجع نفسه )10(

 .ا الفصل الرابع أدناه الذي يتضمن دراسة حالة عن المرأة في العراقانظر أيض . المرجع نفسه )11(

 .المرجع نفسه )12(

 Women’s International League for Peace and Freedom.  2008. Who is Killing the Women of Basra? Available انظر )13(
                                                                                            .ra.htmlwww.peacewomen.org/news/MiddleEast/Jan08/who_killing_basat:  
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ل   الثر ذات األاألسلحة وعندما تنجو المرأة من االستھداف المباشر، تتعرض لإلصابة ب   ـ وائي، مث ـ عش
 خصوصاً كثير من الرجال والنساء واألطفال في المناطق الريفيةويقضي   .ية المضادة لألفراداأللغام األرض

ة نزاعات في المناطق المنكوبة بال أطرافھم بسبب األلغام األرضية أو يفقدون ـ ـ  . في المنطقة العربي رت ذّوح
في أكثر من ير متفجر أرضي غلغم  100 000أكثر من وجود من ) اليونيسيف(لطفولة لاألمم المتحدة منظمة 

ويصعب العثور على   .)14(2006للعمليات العسكرية اإلسرائيلية في عام نتيجة  ،موقع مختلف في لبنان 400
ن    ھد�مما يضي، ااألر وانھيار ،بسبب ھطول األمطار الغزيرة اھذه األلغام األرضية أحيان ـ د م ـ اة العدي ـ د حي

ه   ،منع األزمات واإلنعاش برنامجل وفقاًو . نيالمزارعسيما  والاألفراد،  ـ م   الذي يشرف علي ـ امج األم ـ برن
ي   عملفي كل يوم خالل القتل الأو للتشويه النساء واألطفال في اليمن تتعرض المتحدة اإلنمائي في اليمن،  ـ ف

 وقوع عدد من الضحايا يتراوح بينالوطنية إلى وتشير اإلحصاءات  . اللعبأثناء أو  بقار أو األغنامرعي األ
ات  في اليمن خالل الاألرضية األلغام  ترعز�وقد  . )15(أللغام األرضية شھريا في اليمنلايا ضح 6و 4 ـ نزاع

، 1975-1962في الفترة  بين الجمھوريين والملكييني الحرب األھلية شھدھا البلد، وھاألربعة المختلفة التي 
، والصراع 1983-1970 في الفترة ، وحرب الحدود1973-1967 في الفترة وحرب االستقالل في الجنوب

  . 1994في عام  بين الشمال والجنوب
  

رام  حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني على وينص قانون    ـ رأة   ضرورة احت ـ وق الم ـ ي  حق ـ اء  ف ـ أثن
ية المراسيم الأو  ةملكيالوقد أدت األحكام  . بحقھا مرتكبي الجرائممحاكمة ، واتالنزاع ـ العفو  رئاس ـ ي   ب ـ الت

ي     مثال، إلى استمرار ھلية في الجزائر ولبنانصدرت في أعقاب الحروب األ ـ اب ف ـ ن العق ـ ثقافة اإلفالت م
  . من دون عقابمرأة، مرتكبي الجرائم ضد الباإلفراج عن سمحت ، إذ المنطقة

  
حقوق اإلنسان الدول المعنية بصكوك المن مجموعة كبيرة  دعت باإلضافة إلى حماية حقوق المرأة،و  
رأة  الكانت ، 2009 فبراير/اعتبارا من شباطو . رأة في ھيئات صنع القرارمشاركة المزيادة  إلى األعضاء ـ م

ى  البرلمانات الوطنية في المنطقة العربيةمن المقاعد في  في المائة 9.7نسبة تشغل  ـ ، وھذه النسبة ھي من أدن
   .)16(لمرأة في العالمالسياسي لتمثيل العدالت م
  

ة   الم رقلالتحديات التي تعويمكن وصف عدد من    ـ ي المنطق ـ شاركة السياسية الكاملة للمرأة العربية ف
  : على النحو التالي

  
  النظام السياسي  -1

  
ة  إلى أن احتماالت انتخاب المرأة في  يشير البعض   ـ وق  البرلمانات الوطنية في البلدان الديمقراطي ـ تف

ن   24مرأة ال في حين تشكلو . في البلدان التي تحكمھا أنظمة غير ديمقراطيةاحتماالت انتخابھا  ـ في المائة م
في المائة  11فھي ال تشكل سوى الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، بلدان البرلمانات الوطنية في العضوية 

                                                      
 .2007لمزيد من المعلومات، انظر اإلسكوا، أثر النزاعات المسلّحة على المرأة،  )14(

ر أ )15( ـ  :Women’s International League for Peace and Freedom. 2008.  Yemen: Landmine-free by 2009? Available at نظ
  .                                                                                          www.peacewomen.org/news/MiddleEast/March08/YemenLandmines.html 

ر     )16( ـ ات، انظ ـ ن المعلوم ـ د م ـ  :Inter-Parliamentary Union. 2009.Women in National Parliaments, available atلمزي

                                                                                                                                                       e/world.htm-http://www.ipu.org/wmn 
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السياسي القائم نظام الالمرأة إلى  تنضم عندماو . )17(البرلمانات التي يحكمھا نظام الحزب الواحد عضوية من
م  إذا  وصاًالسياسي من أجل النھوض بقضية المرأة، خصيد من موقعھا فما تست الحزب الواحد، نادراًعلى  ـ ل
  . لحزب الحاكماجدول أعمال مدرجة على  القضية ھذهتكن 

  
  لمرأةلسياسي لتمكين اعقبة في طريق ال: العشائرية والطائفية  -2

  
العربية البلدان  لبيةفي غا والبرلمانية النتخابات البلديةلمرشحين لابتعيين  عموماًرؤساء العشائر يقوم   

ارون  . دول الخليجعدد من العراق واليمن وومثل األردن ائر، البدو أو العشثقافة ھيمن عليھا تالتي  ـ وھم يخت
 احاجز لطالما كان النظام الطائفيفي لبنان، و. عشيرة على الصعيد الوطنيذي ستصوت له المرشح الال كذلك

وطني  لاعتماد نظام  ، ودونةمشاركة المرأة في الحياة السياسييحول دون  ـ ان ال ـ . لحصص لتمثيلھا في البرلم
، 2005عام في االنتخابات البرلمانية  عشية الحكومة اللبنانية تناقش اعتماد قانون انتخابي جديد وعندما كانت 

ھا مقاعد لعدد من التخصيص ب الكفيلحصص الاعتماد نظام اللبنانية مجموعات للضغط  بھدف المرأة شكّلت 
ص   إلى تلمحالمقترح، وھذا رفضت الحكومة غير أن . لبرلمانفي ا ى   ان اعتماد نظام الحصـ ـ يؤدي إل ـ س

ض  التوازن المذھبزعزعة تعطيل النظام البرلماني اللبناني و ـ ق خف ـ دد   ي العام، وذلك عن طري ـ د  ع ـ المقاع
  . المختلفة لطوائف الدينيةلالمخصصة 

  
  أفكار نمطية :دور المرأة في المجتمع  -3

  
اط  األتعديل ضرورة  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة علىمن  5لمادة اتنص    ـ نم

ع ضد المرأة وإبقائھا في موقع التابع للرجل والقوالب النمطية الثقافية التي تسبب التمييز  ـ ي   . في المجتم ـ وف
ة    قتصر على ربأن دور المرأة ي ال يزال يسود اعتقاد بعض قطاعات المجتمع العربي ـ رة وتربي ـ ة األس ـ عاي

  . التدريس أو التمريضكلدورھا في الرعاية،  اًطبيعي اامتدادتشكل في المھن التي  العملوربما  ،األطفال
  

األخرى لمناطق النامية ل فخالفاً . في الماضيعلى الرجال  حكراً ةالعربي المنطقة السياسة فيوكانت   
 وزراءة ورئيسمثال،  في الفلبينكرئيسة دولة  رفيعةب مناص، حيث تبوأت المرأة في آسيا وجنوب شرق آسيا

 ةالعربي المنطقة المشاركة السياسية للمرأة في بعض أنحاءتقتصر الھند، سريالنكا وبنغالديش وباكستان وفي 
 اًتقدمومصر، أحرزت  الكويتمثل ، غير أن بعض البلدان . النيابيةوالتعيينات الوزارية  عدد محدود من على

  . في الحياة العامة والسياسيةالفعالة للمرأة مشاركة باتجاه ال
  

  الحصص نظام   -4
  

  .نظام الحصصمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة شرحاً ل 4تتضمن المادة   
المساواة بينھا وبين الرجل  تحقيقاإلسراع في و ،مؤقت لتعزيز تمكين المرأةوتدبير خاص وھذا النظام ھو 

المساواة حالما تتحقق  مؤقت ينبغي وقفهھو تدبير نظام الحصص  أن� 4المادة ؤكد تو . لحياة السياسيةفي ا
  .في المشاركة السياسيةبين الرجل والمرأة الكاملة 

  

                                                      
ر  )17( ـ  Kabeer, N. 2003. Gender equality and women’s empowerment: a critical analysis of the third Millennium أنظ

Development Goal.                                                                                                                                                                                       
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 كافياً منح المرأة حق التصويت والترشح لالنتخابات ليسألن  ھو تدبير ال بد� منه، م الحصصانظو  
وقد  . تشريعيةلتشغل مناصب  تلقائياًفھي ال تُنتخب ، ھذا الحق السياسي لمرأةبت اولو اكتسحتى ف . حد ذاتهب

مع أنھا حصلت لبنان والمغرب، البرلمان الوطني في في أن تفوز بمقعد سنة قبل  30 بالمرأة استغرق األمر
  .قبل ذلك بكثير، في األربعينات والخمسينات من القرن الماضي حقوقھا السياسية على

  
في  25.5وھي  في البلدان العربية، في البرلمانات الوطنيةلعضوية المرأة العراق أعلى نسبة ل سج�يو  

ھذه ترتبط و  .)18(في المائة 22.5 بنسبة مارات العربية المتحدةواإل ،في المائة 22.8 تونس بنسبة المائة، تليه
معلومات إضافية  4الجدول يتضمن و . )19(نظام الحصصارتباطا مباشرا باعتماد النسب المئوية المرتفعة 

  . عن المرأة في البرلمانات العربية
  

  2008نوفمبر /تشرين الثاني 30حتى العربية المرأة في البرلمانات   -4الجدول 
  

  البلد

  رفة العليا أو مجلس الشيوخالغ  لغرفة السفلى أو الواحدةا

  االنتخابات

عدد 

  االنتخابات  نسبة النساء  النساء (*)المقاعد

عدد 

 النساء )*(المقاعد

نسبة 

  النساء

  العراق

ديسمبر /كانون األول

2005  257 70 25.5 --- --- --- --- 

  تونس

أكتوبر /تشرين األول

2004  189 43 22.8 

August 

2008 112 17 15.2 

 اإلمارات العربية المتحدة

ديسمبر /كانون األول

2006 40 9 22.5 --- --- --- --- 

 موريتانيا

تشرين 

نوفمبر /انيالث

2006 95 21 22.1 

January 

2007 56 9 16.1 

 18.1 80 443 2005أغسطس /آب السودان

August 

2005 50 3 6.0 

 --- --- --- --- 12.4 31 250  2007أبريل /نيسان  الجمھورية العربية السورية 

 المغرب

  سبتمبر/أيلول

2007 325 34 10.5 

September 

2006 270 3 1.1 

 7.7 30 389 2007مايو /أيار  الجزائر

December 

2006 136 4 2.9 

 --- --- --- --- 7.7 36 486  2006مارس /آذار  الجماھيرية العربية الليبية

  األردن

تشرين 

 6.4 7 110نوفمبر /الثاني

November 

2007 55 7 12.7 

                                                      
 .www.ipu.org :المعلومات متاحة على الموقع اإللكتروني. 2009فبراير /اعتبارا من شباط  )18(

ي   مرأة غفل الكفاءات وال يضمن تعيين الألنه ي� ،من خلليشكو يزعم منتقدو نظام الحصص أنه ) 19( ـ ارة ف ـ ذات الكفاءة والمھ
دة قوي على مستوى بدعم تتمتّع ال تي لمرأة اا النظام إلى تعيين الوقد يؤدي ھذ . الھيئة التشريعية ـ ز   ، مناصب القاع ـ ى تعزي ـ م  وإل ـ الحك

وائبه  غير أن نظام الحصص يساعد، بالرغم  . واجھة لزوجھا أو والدھا أو أخيھابمثابة بة المرأة المنتخَإذ يمكن أن تكون بالوكالة،  ـ من ش
ولي  المرأة تمكن العربي،  على تعزيز ثقافة سياسية جديدة في العالم ـ ة،     من ت ـ اة العام ـ ي الحي ـ ة ف ـ ة  كأدوار رفيع ـ ب البرلماني ـ   المناص

 . والوزارية والرئاسية
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2007   

 --- --- --- --- 4.7 6 128   2005مايو /أيار لبنان

 --- --- --- --- 3.1 2 65 2008مايو /أيار الكويت

  

  

  )تابع( 4الجدول 
 

  البلد

  رفة العليا أو مجلس الشيوخالغ  لغرفة السفلى أو الواحدةا

  االنتخابات

عدد 

  االنتخابات نسبة النساء النساء (*)المقاعد

عدد 

 النساء )*(المقاعد

نسبة 

 النساء

 البحرين

تشرين 

نوفمبر /الثاني

2006 40 1 2.5 

كانون 

ر ديسمب/األول

2006 40 10 25.0 

 مصر

تشرين 

نوفمبر /الثاني

2005 442 8 1.8 

يونيو /حزيران

2007 264 18 6.8 

 0.3 1 301  2003أبريل /نيسان اليمن

أبريل /نيسان

2001 111 2 1.8 

 عمان

أكتوبر /تشرين األول

2007 84 0 --- 

تشرين 

نوفمبر /الثاني

2007 70 14 20.0 

 --- --- --- --- --- 0 35  2008يوليو /تموز قطر

 --- --- --- --- --- 0 150  2005أبريل /نيسان المملكة العربية السعودية

  
در ـ ـ دولي  : المص ـ ـ اني ال ـ ـ اد البرلم ـ ـ رأة ال، 2009 ،االتح ـ ـ ة  م ـ ـ ات الوطني ـ ـ ي البرلمان ـ ـ ي  ف ـ ـ ع اإللكترون ـ ـ ى الموق ـ ـ اح عل ـ ـ   :، مت

e/world.htm-http://www.ipu.org/wmn .  
  

  .عد الحالية في البرلمانتشير ھذه األرقام إلى عدد المقا )*(  
  

  االھتمام الحاسمة تاالالمجال الخامس من مجومنھاج عمل بيجين إعالن   -باء
  

المؤتمر العالمي الرابع المعني بعد صدور اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وضع   
الن  سميةُأطلقت عليھا ت ،شاملةعمل خطة  1995يجين في عام عقد في بوالمن بالمرأة ـ ين  إع ـ اج   بيج ـ ومنھ

   .)20(تمكين المرأةالعالمي لعمال األجدول ، وأصبحت ھي بلداً 189، وقد أقرھا عملال
  

ا      ـ ي بھ ـ وتنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على واجبات محددة ينبغي أن تف
ل  عليم، مثل التمحددةلقضاء على التمييز في مجاالت من أجل الدول األطراف ا ـ ل    والعم ـ حة والتمثي ـ والص

االت  يتناول عدداً من مو قضايا المرأة من منظور أشمل، عمل المنھاج ويعالج إعالن بيجين و.  السياسي ـ ج

                                                      
 .//:www.un.org/womenwatch/daw/Review/english/49sess.htmhttp لمزيد من المعلومات، انظر )20(
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ي     مرأةعلى ال ةالمسلحنزاعات ر اليأثمثل ت الحاسمة، االھتمام ـ ديات الت ـ ة، والتح ـ وارد الطبيعي ـ ، وإدارة الم
  . حقوق الطفلةإنفاذ  ھاواجھي
  

ذ ب الدولتعھدت جميع ، ليس معاھدةومنھاج العمل  بيجين إعالن ومع أن�   ـ ، هوضع برامج وطنية لتنفي
رأة  لجنة وقد طلبت  . هلضمان نجاحبتخصيص الموارد الالزمة و ـ القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم

اإلشراف على  لمرأةلجنة األمم المتحدة المعنية بوضع اوتتولى . هتنفيذحول رير امن الدول األطراف تقديم تق
  .)21(ھذه العملية

  
ن  مجاال 12و، الميا للعملع اإطاراإلعالن ومنھاج العمل وثيقة تتضمن و   ـ  حاسما لالھتمام، وعددا م

ى  الالزم اتخاذھا الترتيبات المؤسسية والمالية أين ختاميين حول ذات الصلة، وجز اإلستراتيجيةاألھداف  ـ عل
  . ةوالدولي ةواإلقليمي ةالصعد الوطني

  
التغيرات  المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة على أن الوضع العام للمرأة وقد شد�د    ـ قد تأثّر سلبا ب

رة   ومنھا انتشار ا، المستمرة منذ سنوات طويلة ةوالثقافي ةواالجتماعي ةاالقتصاديوسياسية ال ـ ة، والھج ـ لعولم
  . والركود االقتصادي العالمي ،الفقرتزايد ، ويةالريف

  
ين   و   ـ ل بيج ـ رأة   يتناول المجال الخامس من مجاالت االھتمام الحاسمة في منھاج عم ـ وع الم ـ موض

مرأة التي تعيش في ظل لاحماية بالھدف األول  ي�عنى . إستراتيجيةويتضمن ستة أھداف  ،والنزاعات المسلحة
ن  لھذا ا وفقاًو . نزاعاتصنع القرار وتسوية العمليات في  تھامشاركبتعزيز ، ونزاعاتال ـ ديم  لھدف، يمك ـ تق

ذين    حول المساواة بين الرجل والمرأة لتدريب تنظيم من خالل للمرأة الحماية  ـ امين ال ـ دعين الع ـ لقضاة والم
اعي  دمج منظورمن خالل النزاعات المسلحة، وظل في نظرون في قضايا العنف ضد المرأة ي ـ  النوع االجتم

األمانة العامة في  اركة المرأة في صنع القرار تعيينھالجھود المبذولة لزيادة مشاوينبغي أن تشمل   .مفي عملھ
تسوية المعنية بوفي الھيئات القضائية، مثل محكمة العدل الدولية وغيرھا من الھيئات والمحاكم  ،ألمم المتحدةل

  . عات بالوسائل السلميةاالنز
  

بط ونفاق على التسلّح، لحد من اإلالثاني باالھدف االستراتيجي ي�عنى و   ـ ار  كذلك بض ـ لحة  انتش ـ . األس
تد�  عن أموال باإلفراجويشير إعالن بيجين ومنھاج العمل إلى أن ذلك كفيل  ـ ل     تش ـ ن أج ـ ا م ـ ة إليھ ـ  الحاج

يحث إعالن بيجين ومنھاج العمل و . لتنمية االجتماعية واالقتصادية، بما في ذلك النھوض بالمرأةلتخصيصھا 
تي ، ال سيما األسلحة الھااالتجار غير المشروع ب مكافحةعلى و ،تجارة األسلحةلمخاطر لتصدي على االدول 
ام  ةعشوائيالتي تنتج عنھا آثار أو بصورة خاصة، النساء واألطفال تؤذي  ـ ية  ، مثل األلغ ـ ادة  األرض ـ المض
تعمال   1981حث الدول على التصديق على اتفاقية عام يفي ھذا السياق، و . لألفراد ـ بشأن حظر أو تقييد اس

ر  أسلحة تقليدية معينة ي ـ ق بحظ ـ   مكن اعتبارھا مفرطة الضرر أو عشوائية األثر، ال سيما البروتوكول المتعل
على الصكوك ذات  التصديق باإلضافة إلىو . واألجھزة األخرىفخاخ المتفجرة أو تقييد استعمال األلغام واأل

ا  من خالل نقل المعرفة وا ،تقديم المساعدة للبلدان الناميةمدعو�ة أيضا إلى ، الدول الصلة ـ ة  لتكنولوجي ـ الالزم
ام  اختياري لوقف ويعتبر اإلعالن أن� التوصل إلى  . األلغاممعھا لتطھيرھا من ، والتعاون إليھا ـ تصدير األلغ

ي  ويشدد  . ھو خطوة محمودة أيضا المضادة لألفراد ـ الھدف االستراتيجي الثاني على ضرورة ضبط النفس ف
ى    ، وذلك لسالحل الكاملنزع سعي إلى الوال ،مجال التجارب النووية ـ ة إل ـ ات الرامي ـ من خالل دعم المفاوض

  . نوويةالرب اتجمعاھدة لحظر الاعتماد 
                                                      

)21(  Hadar, H. 2005. Current Processes for Assessment of Women’s Human Rights in International Law in American 
.                                                       http://www.asil.org/insights050316.cfm#_edn6available at: Society of International Law Insights,  
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الحد من انتھاكات إلى و باألساليب السلمية، تسوية النزاعاتبتعزيز الھدف االستراتيجي الثالث ي�عنى و  

رأة  وحماية ال ،ليااللتزام بقواعد القانون اإلنساني الدوعن طريق  ات،النزاع ظلحقوق اإلنسان في  ـ ن  م ـ م
ذه  ويجب أوال ترجمة االمتثال ل . عليھا وأي شكل آخر من أشكال االعتداء ة،القسريدعارة االغتصاب وال ـ ھ

، ال سيما الدولي القانون اإلنسانيذات الصلة في صكوك الالتصديق على لقواعد على أرض الواقع من خالل ا
افيين  المتعلقة بحماية األشخ 1949اتفاقية جنيف لعام  ـ ا اإلض ـ . اص المدنيين في وقت الحرب، وبروتوكوليھ

الم      بالطرق السلمية عاتانزالشجيع تسوية كذلك تالدول وعلى  ـ ظ الس ـ ات حف ـ ي عملي ـ رأة ف ـ ، وإشراك الم
باإلضافة إلى تعزيز احترام القانون اإلنساني و . اتفاوضموالدبلوماسية الوقائية والوساطة من أجل السالم وال

الدول واجب ذا الھدف االستراتيجي إلى يشير ھ، نزاعاتتسوية الف في عنالبتعاد عن الإلى االدعوة و ،الدولي
ھذه ومن بين  . عمدا كأداة للحربه ماستخدا عندالالزمة جراءات اإلاالغتصاب جريمة حرب، واتخاذ اعتبار 

اعدة  تصاف ، وتوفير سبل االنمرأةاإلجراءات محاكمة المجرمين المسؤولين عن جرائم الحرب ضد ال ـ والمس
 لموظفين المعنيينادريب ويتعي�ن في الوقت نفسه ت . من إصابات جسدية وعقلية يعانتقد التي  ةلضحيللمرأة ا

دمات     نموظفيالألمم المتحدة وفي االسالم  العاملين في حفظ ، مثلحول قضايا المرأة ـ ديم الخ ـ ين بتق ـ المعني
ا  لضحايالدعم توفير الو عموما، المختلفة للمرأة تحديد االحتياجاتدورھم يتمثل في  ، ألناإلنسانية ـ . خصوص

ب    .المواد الغذائية في البلدان المتضررةساعدات ولمھم أھمية كبيرة في توزيع ادوريكتسب و ـ وفي حين يج
ار   الضرورية تدابير الاتخاذ ، يجب أيضا الغذاء والدواء كأداة للضغط السياسيأال ي�ستخدم  ـ ن اآلث ـ للتخفيف م
  . الطفلومرأة عقوبات االقتصادية على الالسلبية لل

  
الل   ، وذلكثقافة السالمنشر الدول إلى تعزيز مساھمة المرأة في  بدعوة الھدف الرابعوي�عنى    ـ من خ
ر ال العمل المجتمعي، وبرامج تبادل الشباب، وو، والتدريب، على مبادئ السالمالتربية  ـ ات  إعداد ونش ـ دراس

  . ودور المرأة في حركات السالم مرأة والطفلالحول تأثير النزاعات المسلحة على 
  

ة    مرأة الالجئة، ويدعو الھدف االستراتيجي الخامس حقوق الويتناول    ـ ات الحكومي ـ دول والمنظم ـ ال
الحماية والمساعدة زويد الالجئات والنازحات بتإلى ووكاالت األمم المتحدة حكومية الدولية والمنظمات غير ال

في إدارة المرأة  مثل إشراكالضرورية، تدابير اتخاذ مجموعة من الھذا الھدف  يستدعي تحقيقو . والتدريب
إشراك المرأة وينبغي  . نكوبةفي المناطق الممتوفرة إلى الخدمات ال ةوصول مباشرتمكينھا من الالمخيمات، و

دابير  اتخ يتعينو . ھاورصد ھاوتنفيذ ھاتصميمكذلك في و ،المساعدةتقديم مشاريع ل في التخطيطكذلك  ـ اذ الت
على قدم  ،الغذاء والماء والمأوى والتعليم والخدمات االجتماعية والصحيةعلى صول المرأة حلضمان الالزمة 
  . خدمات الصحة اإلنجابية ورعاية األمومة ضمان حصولھا على ذلكوك، مع الرجلالمساواة 

  
وأخذ ذلك ي جميع األوقات، فوالرجل لمرأة بين  احقوق على ضرورة المساواة  في الالوثيقة شدد وت  

أن تنظر الدول في االعتراف بوضع ينبغي و . ومنح حق اللجوء ينإجراءات تحديد الالجئفي االعتبار خالل 
باب  بھذا تستند في المطالبة  الالجئة للمرأة التي ـ ذكورة  الوضع إلى الخوف الحقيقي من االضطھاد لألس ـ   الم

ة  وتتضمن  . )22("ي أو االضطھاد المتصل بنوع الجنسفي ذلك االضطھاد عن طريق العنف الجنس بما ـ حماي
ألة   ويتناول  . تھاشمل أسر في لم� احقوق اإلنسان للمرأة االعتراف بحقھ ـ ا مس ـ ھذا الھدف االستراتيجي أيض

الدول أن تتخذ احترام الحق في عدم اإلعادة القسرية، ينبغي بالرغم من و . األصلي ن�إلى بلدھ اتعودة الالجئ
مان   نالعودة طوعا إلى مناطقھفي  اتوالمشرد اتخطوات الالزمة لضمان حق الالجئجميع ال ـ األصلية، وض

                                                      
ـ    )ح(5-االستراتيجي ھاء ، الھدف1995األمم المتحدة، إعالن ومنھاج عمل بيجين،  )22( ع اإللكترون ـ ى الموق ـ اح عل ـ : ي، مت

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdf. 
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ول   "الدول مدعوة إلى ف، من النساء داخليالنازحين اوفيما يتصل ب . العودةبعد حمايتھن  ـ اد حل ـ باب  إيج ـ لألس
   .)23("نھمالجذرية لتشردھم بغرض اتقائه، والعمل، حسب االقتضاء، على عودتھم أو إعادة توطي

  
ة الدول ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية مدعو�وليست   

ـ ل ريبإشراكھا في تدإلى بل أيضا ، للمرأة الالجئة فحسب إلى توفير الحماية والمساعدة نفس العتماد على ال
ضحايا لالمشورة تقديم ھذه األطراف على و . ي لھاوالتقن مھنيالتدريب باإلضافة إلى تقديم ال، وبناء القدرات
ن األ . تأھيلالجميع أشكال العنف ضد المرأة وبرامج إعادة  ذى حولاالغتصاب واأل ـ رورية  دوات وم ـ الض

وفير   تعزيز حقوق المرأة وحمايتھا من العنف وسوء المعاملة لدفاع عن ل ـ رأة، وت ـ الوعي بحقوق اإلنسان للم
ـ عناصر وللعناصر العسكرية  نحول احتياجات الجنسي تدريب ث الشرطة العاملين في مناطق النزاع ـ  ات حي
ية   ،)24(حماية الالجئاتبشأن المبادئ التوجيھية وتنفيذ  يشكل تعميمو . ونالالجئيوجد  ـ والتي وضعتھا مفوض

  . طوة في االتجاه الصحيحاألمم المتحدة لشؤون الالجئين، خ
  

ين      80النساء واألطفال إلعالن ومنھاج عمل بيجين، تشكّل وفقا و   ـ ين الالجئ ـ ن مالي ـ ة م ـ في المائ
ر  أل الوسطى ھي ملجأ فريقياأجنوب الصحراء ووأفريقيا منطقة الشرق األوسط و . والمشردين في العالم ـ كب

دان  في المنطقة العربية، وأما  . ، ومصدر لھم في الوقت نفسهالمشردين في العالمجماعات  ـ فقد استقبلت البل
ون 1948في عام فلسطيني  700 000، بلغ عددھم النازحينتكررة من مموجات المجاورة  ـ ئ   ي، وملي ـ الج
  . )25(2003مليون عراقي منذ عام  2.4، و التسعينات حرب الخليج األولى في ذعراقي من

  
ن      .مفھوم المساواة بين المرأة والرجلبالسالم ارتباطا وثيقا ويرتبط    ـ ر م ـ ادة أكث ـ فالمرأة تعاني ع
اء  مثل ، ةالمسلح اتالنزاعظل اكات حقوق اإلنسان في من انتھالرجل  ـ ري  اإلرھاب والتعذيب واالختف ـ القس

ة    تتالمرأة ھي التي و . نزوحاألسرة والتشتت واالغتصاب والتطھير العرقي و ـ دمات االجتماعي ـ ل الص ـ حم
ن  أنه يشير اإلعالن ومنھاج العمل إلى و . تھاحياللنزاعات طيلة والنفسية  ـ ين ال بد م ـ ر  تمك ـ يا  أة الم ـ سياس

في لدور الرجل  دور مساوتمكن من االضطالع بت، كي على جميع مستويات صنع القرارتمثيلھا واقتصاديا و
. لنمو االقتصادي والتنمية وتمكين المرأةھمية كبيرة في تحقيق السالم واألمن أول . الحفاظ عليهالسلم وإحالل 

  . الواردة أدناه، على تأكيد ھذا الموقف ھا، ومنعدد من اإلعالنات والقرارات، دأب 1974ومنذ عام 
  

  )1974(إعالن بشأن حماية النساء واألطفال في الطوارئ والمنازعات المسلحة   -جيم
  

وارئ   لألمم المتحدة اإلالجمعية العامة اعتمدت    ـ االت الط ـ عالن بشأن حماية النساء واألطفال في ح
ة دعفي ھذا اإلعالن و . 1974ديسمبر /في كانون األولوالنزاعات المسلحة  ـ دول   ت الجمعية العام ـ ى  إال ـ ل

لحة  مع التركيز ،الدولي احترام القانون اإلنساني ـ ى    . على حقوق المدنيين خالل النزاعات المس ـ ذلك إل ـ وك
ت   . جرثوميةالية ويائكيمالسلحة األواستخدام  ،الھجمات والتفجيرات التي تستھدف المدنييناإلحجام عن  ـ ودع

ى  النساء واألطفال من األذى، و نزاعات إلى حمايةفي ال الضالعةالدول  أيضاً ـ ة    إل ـ ذيب ومعامل ـ ر التع ـ حظ
ون  دول تجريم المتحاربين الذين يوطلبت من ال . مھينةالمدنيين بطريقة  ـ جن    رتكب ـ ذيب والس ـ ال التع ـ أعم

  . واالعتقال الجماعي والعقاب الجماعي وتدمير المنازل وطرد السكان المدنيين قسرا من ديارھم

                                                      
 .)ب( 5-جع نفسه، الھدف االستراتيجي ھاءالمر )23(

 . www.unhcr.org.publ/PUBL/3d4f915e4.pdf:إللكترونيمتاح على الموقع ا )24(

 .2009. تداعيات النزوح بفعل النزاعات في منطقة اإلسكوا).  اإلسكوا(االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  انظر اللجنة )25(
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  )2000( 1325مجلس األمن قرار   -دال

  
ؤرخ  ) 2000( 1325 القرار مجلس األمناعتمد    ـ رين األول  31الم ـ وبر  /تش ـ رة  لو  .2000أكت ـ لم
رف      لنزاعا ھايحدثاآلثار البالغة التي في قراره لس األمن جتناول م ،األولى ـ رأة، واعت ـ ى الم ـ لح عل ـ المس

ا وحفظ السالم وبناوتسويتھا  نزاعاتمنع اللالمرأة  ھاتقدمالتي  بالمساھمات القيمة ـ ، ئه وضرورة االستفادة منھ
ق ال على قدم المساواة كعنصر فاعل في ة الكاملة للمرأة ومشاركالوشدد على أھمية  ـ لم و تحقي ـ ن األس ـ  . )26(م

الم    عليھا معالجة ، بالكامللقرار ھذا االدول األعضاء وكي تنفذ  ـ المرأة والس ـ لة ب ـ القضايا الھامة ذات الص
  : ھاومن واألمن،

  
  ؛ ع المستويات في آليات صنع القرارزيادة المشاركة السياسية للمرأة على جمي  -  

  
ام إيالء و ،أثناء الحروب والنزاعات المسلحةفي حماية حقوق النساء واألطفال   -   ـ الزم   االھتم ـ ال

  الخاصة؛  محتياجاتھال
  

ادة  د إعادة اإلعمار وجھوبناء السالم وحل النزاعات وإشراك المرأة في محادثات السالم و  -   ـ إع
  ؛ نزاعاتالتأھيل بعد انتھاء ال

  
  . القطاع األمنيفي في عمليات حفظ السالم والنوع االجتماعي تعميم منظور   -  

  
  )2008( 1820قرار مجلس األمن   -ھاء

  
ب على وللحر الخطيرالتأثير المستمر حيال عن قلقه  )2008( 1820 هقرارأعرب مجلس األمن في   
  : على المرأة ةلمسلحنزاعات ار اليأثويعب�ر ھذا القرار عن آخر آراء األمم المتحدة حول ت . المرأة

  
شكّل جريمة حرب، ت يمكن أنالعنف الجنسي  االغتصاب وغيره من أشكال أن) مجلس األمن( الحظي"  

ناء جرائم العنف ويؤكد ضرورة استث اإلبادة الجماعية،تتعلق بأو جريمة ضد اإلنسانية، أو فعال منشئا لجريمة 
ا   في سياق عمليات حل النزاعات، و الجنسي من أحكام العفو العام ـ ل لم ـ يطلب إلى الدول األعضاء أن تمتث

ف     عليھا من التزامات بمقاضاة األشخاص المسؤولين عن ھذه األعمال،  ـ حايا العن ـ ة ض ـ ع كاف ـ لضمان تمت
ى     سيما النساء واألطفال، بالحماية المتكافئة بمقتضى الجنسي، وال ـ وء إل ـ رص اللج ـ القانون والمساواة في ف

عى  مرتكبي ھذه األعمال من العقاب في إطار نھج شامل الحيلولة دون إفالت ويشد�د على أھمية العدالة،  ـ يس
   )27(..."السالم المستدام والعدالة والحقيقة والمصالحة الوطنية نحو

  
ى   وأ ،إلنسانية وجريمة حرب، جريمة ضد اأشكاله االغتصاببشع أعنف ضد المرأة، وويشكل ال   ـ حت

على الجرائم التي أدرجتھا قرار ھذا الفي وأكّد مجلس األمن  . اإلبادة الجماعيةأحد العناصر المنشئة لجريمة 
  .عليھا لمعاقبةتخولھا صالحياتھا المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية األخرى في قائمة الجرائم التي ا

                                                      
)26( Women’s International League for Peace and Freedom, Index of United Nations Security Council resolution 1325. 

.                                                                                                      www.peacewomen.org/un/UN1325More information is available at:  

 .S/RES/1820 (2008) ،4، الفقرة )2008(1820األمم المتحدة، قرار مجلس األمن  )27(
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  من اتفاقيات جنيف : دولينون الجنائي واإلنساني الالقامنظومة   -ثالثاً
  لمحكمة الجنائية الدوليةولغاية ا

  
تطبيق القانون اإلنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي في حاالت المعنية باالتفاقيات الرئيسية الثالث   

ذيب،    ةالمسلحنزاعات ال ـ ة التع ـ ا األس  وھي اتفاقيات جنيف، واتفاقية مناھض ـ ام روم ـ ة   نظ ـ ي للمحكم ـ   اس
  . الجنائية الدولية

  
  )28(اتفاقيات جنيف  -ألف

  
 2005ومن ثم�  1977لعام  الثالثةاإلضافية  بروتوكوالتوال 1949األربع لعام اتفاقيات جنيف تشكل   
ذه   . ، ألن جميع دول العالم تقريبا قد صادقت عليھا)29(لقانون اإلنساني الدوليا جوھر ـ ات  وتوفّر ھ ـ االتفاقي
لّحة،  الدول في ألھا متثل التي ينبغي أن تالمعايير القانونية  الملحقة بھا وكوالتوالبروت ـ ات المس ـ  ثناء النزاع

  . ا فيھاأطرافبصفتھا دوال 
  

  الخطيرةنتھاكات االجوھر   -1
  

  : يمكن تلخيصھا على النحو التاليخطيرة في مجموعة واسعة من األفعال التي ال تقع االنتھاكات  
  
  في األعمال العدائيةاركين شغير المشخاص ألالتعر�ض ل  )أ(
  

ال،     العدائية األشخاص الذين ال يشتركون في األعمالينبغي احترام حياة    ـ ن القت ـ وا ع ـ أو الذين كفّ
ى  في جميع األحوال وينبغي  . والحرص على سالمتھم البدنية والعقلية ـ أن يحظوا بالحماية، وأن يحصلوا عل

  .معاملة إنسانية
  
   هبعد استسالمالعدو المة سالتعر�ض ل  )ب(
  

  . المشاركة في القتالم يعد بإمكانه الذي لالذي استسلم، أو العدو عدو القتل أو جرح ي�حظّر   
  
  لجرحى والمرضى التعر�ض ل  )ج(
  

ويجب   .ورعايتھم مجمعھلسلطته بزع الذي يخضع الجرحى والمرضى انمتطرف الينبغي أن يقوم ال  
ة كذلك وأفراد الطواقم الطبية حماية  ـ ة   . المنشآت ووسائل النقل والمعدات الطبي ـ ر  وعالم ـ ليب األحم ـ   الص

  . ھاماحتراويجب  المعد�ات،األشخاص والتي تحمي ھؤالء عالمة ال ھي أو الھالل األحمر على خلفية بيضاء
  
  
  

                                                      
ر     )28( ـ ات، انظ ـ ن المعلوم ـ   .Pictet, J.S. (ed.). 1952. Les conventions de Genève du 12 août 1949: Commentaireلمزيد م

Geneva.  Comité international de la Croix-Rouge.                                                                                                                                       

 .2009دولة طرفا في اتفاقيات جنيف اعتبارا من عام  194أصبحت  )29(
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   المعتَقلين نين والمدنييمقاتلالتعرض لل  )د(
  

م و ن قعون الذين يييوالمدن ينالمقاتلة احترام حيايشكل    ـ رام  تحت سلطة الطرف الخص ـ رامتھم  احت ـ ك
 من نبغي حمايتھموي . حقّا من حقوقھم وحقوقھم الشخصية ومعتقداتھم السياسية والدينية وغيرھا من المعتقدات

  . والحصول على المساعدات االتصال بأسرھم،يحق لھم و. جميع أعمال العنف أو االنتقام
  
   قضائية اتضمانتوفير   )ھ(
  

ة فعل لم يمسؤولي شخص أجوز تحميل ال يو ،الجميع بالضمانات القضائية األساسيةتمتع ينبغي أن ي  
كال    الجسدية لعقوبةاأو  ،أو المعنويجسدي ض أحد للتعذيب اليال يجوز تعرو . يرتكبه ـ ن أش ـ أو أي شكل م

  .القاسية أو المھينةالمعاملة 
  
  التناسب   )و(
  

حق مطلق في اختيار أساليب ووسائل أي المسلحة  هاتقوأو أي فرد في النزاع يملك أي طرف في ال   
ا حظر استخدام األسلحة أو أساليب الحرب التي ي�وي� . الحرب ـ اة  ،حتمل أن تسبب خسائر ال داعي لھ ـ  أو معان
  . شديدة

  
  حماية المدنيين   )ز(
  

من أجل  ذلك، وبين السكان المدنيين والمقاتلين في جميع األوقاتفي النزاع طراف ينبغي أن يمي�ز األ  
دنيين  يجوز التعرض ال و . السكان المدنيين والممتلكات المدنيةحماية  ـ كان الم ـ رادا     للس ـ انوا أف ـ واء أك ـ   س

بقدر من االتفاقيات ھذه التدابير تناول وت . عسكريةغير ه الھجمات ضد أھداف يتوجوال يمكن  . أو جماعات
   .ةالداخلينزاعات الالمعنية ب 3المادة سيما  الالتفصيل، 

  
، تُلزم أراضي أحد األطراف السامية المتعاقدةعلى دولي غير طابع ذي نزاع مسلح نشوب  في حالو  
  : األحكام التالية كحد أدنىتطبيق ف في النزاع باطرجميع األ

  
األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال العدائية، بمن فيھم أفراد القوات المسلحة يلقى   )أ(  

بب  صابة القتال بسبب المرض أو اإلذين كفوا عن واألشخاص ال ،لحتھمالذين ألقوا أس ـ أو االحتجاز أو ألي س
ـ أساس على ضدھم دون أي تمييز من ، الظروفآخر، معاملة إنسانية في جميع  دين   رق الع ـ ون أو ال ـ   أو الل

  . أو أي معيار مماثل آخر ،أو الثروةاألصل الجنس أو نوع أو العقيدة أو 
  

في يسري ھذا الحظر وآنفاً،  األشخاص المذكورينضد  األفعال التاليةيحظّر ارتكاب لھذا الغرض، و  
  : واألماكنت اوقجميع األ

  
كال  سيما ا الالعنف ضد الحياة والسالمة البدنية،  ممارسة  )1(     ـ ع أش ـ ويه،  هلقتل بجمي ـ ، والتش

  والمعاملة القاسية والتعذيب؛ 
  

  أخذ الرھائن؛   )2(    
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  لكرامة الشخصية، وال سيما المعاملة المذلة والمھينة؛ االعتداء على ا  )3(    
  

ـ  من غير عداماألحكام باإلوتنفيذ  العقوباتإصدار   )4(     ل   ةحكم صادر عن محكمة قانوني ـ تكف
  . الشعوب المتمدنةتعترف بھا  التي جميع الضمانات القضائية

  
  : ة لھمرعايتقديم الالجرحى والمرضى وينبغي جمع   )ب(  

  
دماتھا   تقد�م، كاللجنة الدولية للصليب األحمر، أن محايدة لھيئة إنسانيةيجوز   )1(     ـ راف  ألخ ـ ط

  النزاع؛ 
  

ا  األحكام األخرى نفيذ جميع جاھدة إلى تنزاع أطراف الينبغي أن تسعى   )2(     ـ المنصوص عليھ
  اتفاقات خاصة؛ ات، وذلك من خالل إبرام االتفاقيفي ھذه 

  
  . النزاعفي ألطراف لعلى الوضع القانوني كورة سابقا مذتطبيق األحكام الال يؤثر   )3(    

  
  المرأة  -2

  
رأة   تركز على التمييز  لكنھا واسعة من حقوق اإلنسان، مجموعةتفاقيات ھذه اال لقد تناولت   ـ د الم ـ ض
رب وحدھا  . بالتحديد ـ ى    اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية األشخاص المدنيين في وقت الح ـ ت إل ـ تطرق

رأة   يجب حمايةمن االتفاقية على أنه  27المادة وتنص  . الملحق بھابروتوكول كذلك الورأة، شواغل الم ـ الم
ذه  و  .اوأي ھتك لحرمتھ ،سيما االغتصاب، واإلكراه على الدعارة ، والاأي اعتداء على شرفھ من ـ تسري ھ

يجب  هأنإلى بالمدنيين  لمعنياالبروتوكول اإلضافي األول ويشير  . ة أيضاًالداخلي األحكام في أثناء النزاعات
دعارة، وضد االغتصاب واإلكراه على ال من بالحماية، وال سيماتحظى احترام خاص، وأن تحظى المرأة ب أن
   .ى من ھذا القبيلخرة صورة أأي
  

  ختصاصاال  -3
  

ة نزاعات الالمتصلة با في وضع المعايير ھام� اتفاقيات جنيف دوراًتؤدي    ـ ير   . الداخلي ـ ة وتش ـ  اللجن
  : للصليب األحمر إلى ما يلي الدولية

  
ريع بأن تتخذ التدابير فا في اتفاقيات جنيف اطرتلتزم الدول حين تصبح أ"   ـ ة  التش ـ ة  ية الالزم ـ لمعاقب

أي شخص واجب مالحقة الدول كما يقع على  . التفاقياتجسيمة لانتھاكات بون رتكالذين ياألشخاص 
. مته أمام محاكمھا أو تسليمه لدولة أخرى لمحاكمته فيھاومحاك التفاقياتجسيم لانتھاك متھم بارتكاب 
ا  الجسيمة، أي مجرمي الحرب، نتھاكات مرتكبي االمحاكمة فإن وبتعبير آخر،  ـ ي  تعد أمرا واجب ـ ف

  . الدولھذا الواجب يقع على عاتق ، وأي مكانجميع األوقات وفي 
  

ا رتكب ترائم التي على الجإال لدولة ال تسري التشريعات الجنائية لم، اعوبوجه "   ـ ي  أو  في إقليمھ ـ الت
الدول ، إذ يفرض على أبعد من ذلكما ھو اإلنساني يذھب إلى الدولي القانون لكن  . يرتكبھا رعاياھا

 عنالنظر عن جنسيته وجسيما وتوقيع العقاب عليه بصرف مالحقة أي شخص ارتكب انتھاكا واجب 
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مان  أساسيا  مبدأ "ةالعالمية القضائية الوالي"وتعد ھذه . فيه الجريمةوقعت المكان الذي  ـ اب  لض ـ العق
   .)30("جسيمةاالنتھاكات الالرادع على 

  
ستثناء ھو عموماً اال إلقاء القبض على مجرمي الحربحيث  في الواقع، مجتزأ تنفيذ االتفاقيةغير أن�   
ة ا ال تزال أبعاد، انودھجمالحقة ومع أن بعض الدول قد تقوم أحيانا ب . قاعدةالوليس  ـ  لوالية القضائية العالمي
الوالية القضائية إلى  ھاار مسؤوليكبتسليم ال تتحلى باإلرادة السياسية الالزمة للحكومات وذلك ألن ا ة،محدود

  .وھكذا ال يزال تطبيق الوالية القضائية العالمية استنسابياً . أخرىدول في 
  

التي نُظمت منذ إبرام تلك  المحاكماتأن في واقعين، أولھما  تنفيذ اتفاقيات جنيفويتضح القصور في   
ك،   . ثانيھما، أن تلك االتفاقيات لم تشدد على قضايا المرأة بالتحديدواالتفاقيات محدودة جداً؛  ـ وبالرغم من ذل

  .الحرب واالحتاللب تصلةمال قوانينأھمية كبيرة، إذ تبقى جوھر ال تبقى لتلك االتفاقيات
  

  )31(اتفاقية مناھضة التعذيب  -باء
  

، تفاقيات جنيف وبروتوكوالتھاوھي تكملة ال. 1984عام في اتفاقية مناھضة التعذيب صدرت   
كثيراً ما يكون لنوع وفقا للمنظمة العالمية لمناھضة التعذيب، و . حظر التعذيبوالصك الرئيسي المعني ب

وإمكانية ايا، للضحنتصاف االتوفر وسائل على وعواقبه، و هل التعذيب وظروفاشكالجنس تأثير على أ
ن منظمات غير حكومية جزائرية إلى أن الصادرة عتقارير د من العدويشير .  )32(إلى ھذه الوسائلالوصول 
في و.  )33(ف خالل الحرب األھلية الجزائريةاطتخاالتعذيب واللالغتصاب وامرأة تعر�ضن  7 000أكثر من 

  سجن في السجون العراقية، مثل  نتجازھاحعدد كبير من السجينات للتعذيب في أثناء  العراق، تعرض
 تاعتقلقد و . )34(إلى موقع آخر نامرأة في سجن أبو غريب قبل نقلھ 90أكثر من حيث سجنت أبو غريب 

مرأة أن الومع  . )35(أو الضغط عليھم أزواجھنت، في محاولة العتقال قوات التحالف زوجات رجال الميليشيا
ال تتضمن اتفاقية مناھضة التعذيب أي إشارة ، مجرد كونھا امرأةعلق بتعرض للتعذيب ألسباب تتغالبا ما ت

 تكفلھا ھذهالتي  أن تستفيد من الحمايةومع ذلك، يحق للمرأة  . التمييزالمحدد من أشكال شكل ھذا ال إلى
مناھضة اقية التفتحليال قانونيا  ويقدم القسم التالي . لتطبيقھا اآلليات المختلفة التي أنشئتو النصوص القانونية

  . إمكانية تطبيقھا في منطقة اإلسكوابحث التعذيب، وي
 
  

                                                      
)30( International Committee of the Red Cross (ICRC). 2004.  How are war criminals prosecuted under humanitarian law? 

http://www.icrc.org/1 January 2004, available at:  .International humanitarian law: answers to your questionsIn  
                                                                                  .                                                                       web/eng/siteeng0.nsf/html/5KZMNU 

)31(Nowak, M., McArthur, E. 2008. The United Nations Convention Against Torture: A Commentary (Oxford 

Commentaries on International Law).                                                                                                                                                          

)32(World Organisation Against Torture. 2000. Egypt – Press Release: Egyptian human rights defender faces years of 

.    www.omct.org/index.php?id=EQL&lang=eng&articleSet=Documents&articleId=4available at: ry 2000, imprisonment. 15 Februa 

 .E/ESCWA/ECW/2007/Brochure.2 ،2007اإلسكوا، أثر النزاعات المسلّحة على المرأة، انظر  )33(

 .المرجع نفسه )34(

 .المرجع نفسه )35(
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  )36(عامة لمحة  -1
  

لحقوق المدنية لعھد الدولي الخاص باوا ،1948المعتمد في عام  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانينص�   
المجتمع الدولي  وبالرغم من ذلك، رأى . ، على حظر التعذيب1976في عام الذي دخل حيز النفاذ  والسياسية
دأ ل ةوالسافر ةالمستمر اتاالنتھاكخاصة بمناھضة التعذيب بات ضروريا في ظل اتفاقية أن� إبرام  ـ ر   مب ـ حظ
ام   دخلت حيز النفاذ و ،1984مناھضة التعذيب في عام اتفاقية مدت تُواع . التعذيب ـ ي ع ـ ذه  و . 1987ف ـ ھ

: المواضيع الخمسة الرئيسية التاليةناول االتفاقية تتو  .موضوعية مادة 16منھا مادة،  33تألف من االتفاقية ت
دول ) ج( ؛منع التعذيبفي واجب الدول ) ب( ؛تعريف التعذيب) أ( ـ اف    ب التزامات ال ـ بل االنتص ـ وفير س ـ ت
  . عالميةالقضائية الوالية ال) ھ(عدم اإلعادة القسرية؛ ) د(لضحايا التعذيب؛ تعويض وال
  

ى   16و 15و 11و 10و 2 في حين تنص المواد االتفاقية،من  1تعريف التعذيب في المادة ويرد    ـ عل
ة   14و 13و 12اد والموتتناول  . منع التعذيبفي واجب الدولة  ـ اف    بالتزامات الدول ـ بل االنتص ـ وفير س ـ ت

ر بمفھوم يخاأل ، ويتصل القسم3مبدأ عدم اإلعادة القسرية المادة وتتناول المادة  . ضحايا التعذيبتعويض لوال
  . ائية العالمية، أو مبدأ التسليم أو المحاكمةالوالية القض

  
  تعريف التعذيب  -2

  
  : على ما يلي 1المادة تنص   

  
ان  " بالتعذيب"ألغراض ھذه االتفاقية، يقصد   -1"   ـ ديا ك ـ   أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جس

ى م   ـ ث، عل ـ ات أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من ھذا الشخص، أو من شخص ثال ـ   علوم
ه     ـ ث أو تخويف ـ خص ثال ـ   أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، ھو أو ش

وم    -إرغامه ھو أو أي شخص ثالث  أو ـ باب يق ـ أو عندما يلحق مثل ھذا األلم أو العذاب ألي سبب من األس
وظف رسمي أو أي شخص آخر على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه م

ذه   . يتصرف بصفته الرسمية ـ وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لھ
  .العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لھا

  
ا ذات     -2   ـ من أحكام ـ ال تخل ھذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتض

  .)37("تطبيق أشمل
  

ة   بقضية الخاص المعنياألمم المتحدة مقرر ويعتبر    ـ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوب
ـ ، أن� واكا، بروفيسور مانفريد نالقاسية أو الالإنسانية أو المھينة دل  رھذا التعريف ضيق ومثي ـ ذا  ف . للج ـ ھ

تدعي  يبل ، غير رسميينخاص أشعلى يد أو  ،عن طريق اإلھمالالتعذيب الذي ي�رتكب  ال يشمل التعريف ـ س
ن دون     وھذا التعريف أيضاً ال يشمل  .لم الحاداألبدرجة معينة من التسبب عمدا  ـ ب م ـ ذي ي�رتك ـ التعذيب ال

                                                      
ر     )36( ـ ات، انظ ـ ن المعلوم ـ  Burgers, H., Danelius, H. 1988. The United Nations Convention against Torture: Aلمزيد م

Handbook on the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment.                               

ة اتفاقية مناھض  .1984األمم المتحدة،  )37( ـ . ة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المھين
 .http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htmمتاحة على الموقع اإللكتروني 
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الواردة الجملة وي�ضاف إلى ذلك أن�  . )38(على سبيل المثالھدف، كأن ي�مار�س إلشباع الميول السادية فحسب، 
ة  فقط الناشئعذاب أللم أو الوال يتضمن ذلك ا"في تعريف التعذيب،  ـ ذه    عن عقوبات قانوني ـ الزم لھ ـ أو الم

دول ضيفت إلى النص أقد  ،)39("العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لھا ـ ت   إلرضاء بعض ال ـ ي كان ـ ، الت
د   حظر التعذيب عندما ي�بعدم و ،انتھاك االتفاقيةتسمح لھا بذريعة تحاول أن تجد في ھذه الجملة  ـ ب ض ـ رتك

  . الموقوفين مساجين أولا
  

  الدول فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية مناھضة التعذيبواجبات   -3
  

دول  اتواجبعلى مناھضة التعذيب اتفاقية  من 16و 15و 11و 10و 3و 2المواد تنص    ـ اً   .ال ـ  ووفق
يجوز وال   .لمنع التعذيبالزمة الخطوات اإلدارية والقضائية والتشريعية الالدول أن تتخذ لھذه المواد، ينبغي 
ذلك  االتفاقية وتؤكد  . لتعذيبممارسة الوامر الصادرة عن المسؤولين األعلى رتبة كمبر�ر التذر�ع بتنفيذ األ ـ ك

تقرار      ةأيالتذر�ع ب ه ال يجوزأن ـ دم االس ـ الحرب أو ع ـ د ب ـ حالة من حاالت الطوارئ، مثل الحرب أو التھدي
ذيب،   عن يضا نشر المعلومات الدول أومن واجب  . التعذيببممارسة لسماح كمبرر لالسياسي،  ـ ر التع ـ حظ

حكوميين الموظفين الغيرھم من إنفاذ القانون وللمسؤولين عن  مناھضة التعذيبتنظيم جلسات تدريبية حول و
ال   ونشاركالذين ي ينعسكريالأو  ينمدنيأو العاملين في المجال الطبي أو ال ـ راد أو اعتق ـ . ھمفي استجواب األف

دم     المعتمدة لديھا، جميع أساليب االستجوابار بمراجعة باستمر ينبغي أن تقوم الدولو ـ مان ع ـ ل ض ـ من أج
  . التعذيبممارسة 

  
ع  الدول أيضا حظر يجب أن تالتعذيب، حظر باإلضافة إلى و   ـ ال  جمي ـ انية   األفع ـ ية والالإنس ـ القاس
ا  قد  تم كون يمكن أن يالتي  المعلومات جميععليھا عدم األخذ بو . والمھينة ـ ول عليھ ـ ـ   الحص ن طري ـ ق ع
 اإلجراءات خالل التعذيب تحت وطأة أية أدلة تم الحصول عليھا ال يجوز لھا االعتقاد بصالحية و . التعذيب
  . في المحكمة ھالوقبوال  ،القضائية

  
ي  بضمان اتفاقية مناھضة التعذيب وتتعلق الواجبات األخرى التي تنص عليھا    ـ حق ضحايا التعذيب ف

في وقعت قد تكون  يمكن أنادث التعذيب التي وحجميع في  لدولا يجب أن تحققو . تعويضالحصول على 
ب   لضحايا التعذيب الحق في تقديم شكوى ول . القضائية لواليتھاالخاضعة  يراضاأل ـ ة، ويج ـ لسلطة المختص
ا نظامسھر الدول على أن يوفر أن تنبغي يو . رھيبالشھود من أي تھديد أو توحماية  تھميماح ـ انوني   ھ ـ الق

اة    . ھم، بما في ذلك إعادة تأھيلنفاذھا للتعويض على ضحايا التعذيب وإنصافھمأحكاماً يمكن إ ـ ال وف ـ وفي ح
ى    كان حق لألشخاص الذين المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، ي ـ ول عل ـ يلھم الحص ـ الضحية يع

  .)40(عويضت
  

  الحق في عدم اإلعادة القسرية  -4
  

  : عدم اإلعادة القسرية، ھو مفھوم عملي ھامعلى  مناھضة التعذيبمن اتفاقية  3تنص المادة   

                                                      
)38( Nowak, M. 2003. Introduction to the International Human Rights Regime. 88-89. 

ر   . 1اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المھينة، المادة  )39( ـ ع ذك ـ مرج
 .سابقا

ر  . 14المادة اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المھينة،  )40( ـ مرجع ذك
 .سابقا
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ة  ") أن ترده("ال يجوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده   -1   ـ أو أن تسلمه إلى دول

  . أخرى، إذا توافرت لديھا أسباب حقيقية تدعو إلى االعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب
  

ارات ذات   السلطات المختصة لتحدي يتراع  -2   ـ ع االعتب ـ د ما إذا كانت ھذه األسباب متوافرة، جمي
ة    ـ ارخة أو الجماعي ـ الصلة، بما في ذلك، في حالة االنطباق، وجود نمط ثابت من االنتھاكات الفادحة أو الص

  . )41("لحقوق اإلنسان في الدولة المعنية
  

  مبدأ التسليم أو المحاكمة  -5
  

ة  الرابع الرئيسي وضوع الم مبدأ التسليم أو المحاكمةيشكّل    ـ ذيب  الذي تتناوله اتفاقي ـ ة التع ـ ، مناھض
ن  مناھضة التعذيب ھي واتفاقية  . لتعذيبالمتصلة بافي الجرائم العالمية  ةالقضائيويعني الوالية  ـ أول صك م

راره  مجلس اللوردات وقد اعتمد  . تضمن ھذا المفھوميك حقوق اإلنسان كوص ـ في بريطانيا ھذا المبدأ في ق
   .)42(يكتاتور الشيلي السابق أوغوستو بينوشيهضد الد

  
ة   بقضية الخاص المعنياألمم المتحدة مقرر عر�ف و   ـ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوب

تبه  : اآلتيالمبدأ على النحو ، ھذا واكا، بروفيسور نالقاسية أو الالإنسانية أو المھينة ـ كلما كان الشخص المش
اني   على ال التعذيب موجودا في ارتكابه عمال من أعم ـ ية الج ـ   أراضي دولة طرف، بصرف النظر عن جنس

ه  عتقال واأولي، تحقيق بإجراء مة الدولة ملز�ھذه سلطات تكون أو مسرح الجريمة، ضحية أو ال ـ تبه ب ـ ، المش
ة     جده المادي اوتضمان  وأ ،من دولة أخرى هسليمبتطلب وإن لم يردھا حتى  ـ ة بداي ـ يھا لغاي ـ ى أراض ـ عل
ة فمعلومات، مراجعة البعد  التعذيبما ثبت ارتكاب إذا و . الجنائية أو إجراءات التسليمءات اإلجرا ـ  على الدول

ة،    اإلجراءات الجنائية القاضاته بموجب م إماإلى دولة أخرى، و المشتبه بهإما تسليم  ـ ي الدول ـ ا ف ـ معمول بھ
   .)43(وفقا لمبدأ التسليم أو المحاكمةوذلك 

  
ى  في أوقات السلم رتكب جريمة دولية يمكن أن تُ بأنهتفاقية ب االوي�عر�ف التعذيب بموج   ـ والحرب عل
 إماو هحاكمستُإما ا ، ألنھكانت دولة ةأياللجوء إلى قادر على غير مرتكب التعذيب ويجب أن يصبح  . السواء

ا  وعدم التدخل السيادة مفاھيم بعد اليوم التذر�ع بالدول ولم يعد بإمكان  . ةلمحاكمستُسلّمه ل ـ في شؤون مواطنيھ
  . الجرائمتلك مرتكبي بمحاكمة األمر تعلق عندما ي

  
ف،    .ضيق ومثير للجدلمناھضة التعذيب تعريف التعذيب في اتفاقية غير أن    ـ ففي ضوء ھذا التعري
ى أن   ،)1( على المادة ھاتحفظاألمريكية، مثال، عن الواليات المتحدة أعربت  ـ ت مشيرة إل ـ ات  ثناء الاس ـ عقوب

عقوبات ال"وباإلضافة إلى استثناء  . ھاة من تعريف التعذيب ال يتعارض مع ھدف االتفاقية والغرض منقانونيال
ادة    ،عالفمن قائمة األعمال المنشئة لجريمة التعذيب، يبدو أن حصر ھذه األ" قانونيةال ـ ب الم ـ ك  1حس ـ ، بتل

.  بصفتھم الخاصةاألفراد يرتكبھا  التيفعال حكوميين، يبعد صفة التعذيب عن األلموظفين الالمرتكبة على يد ا
ة من التعذيب حمايالو، وھي احترام االتفاقية الدولواجبات لالثالثة مستويات التحديد وقد أغفلت االتفاقية كذلك 

                                                      
 .3المرجع نفسه، المادة  )41(

 ..htmhttp://www.publications.parliament.uk/pa/ld199899/ldjudgmt/jd981125/pino01 :لمزيد من المعلومات، انظر )42(

)43( Nowak, M. 2003. Introduction to the International Human Rights Regime, p. 90. 
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صورة عن التدخل بأن تمتنع الدول  االحترامستدعي واجب وي . تنفيذ التدابير المنصوص عليھا في االتفاقيةو
أن تتخذ الدول ما يلزم من الحماية ستدعي واجب وي . بحقوق اإلنساناألفراد في تمتع  ةأو غير مباشر ةمباشر
أما واجب التنفيذ، فيقتضي أن تسعى الدول و . منع أطراف ثالثة من التدخل في حقوق اإلنسان لألفرادلتدابير 

الل ا  ويتحقق ذلك . ھاوتعزيز إعمال حقوق اإلنسان وتطبيقھاتسھيل إلى  ـ اذ  من خ ـ ـ تخ ريعية  الت ـ دابير التش
امال   إلعمال حقوق اإلنسانالزمة وغيرھا من التدابير ال والدعائية واإلدارية والمالية والقضائية ـ اال ك ـ . إعم

ذيب، إذ  تفاقية واجب الدول أغفلت االبحظر التعذيب، صل فيما يتو ـ م ت في الحماية من التع ـ ى   ل ـ ر عل ـ حظّ
  . تعذيبغير الرسميين ممارسة ال المؤسسات الخاصة أو األفراد

  
مفھوم الوالية القضائية العالمية درج ي�قوتھا من أنھا أول صك دولي تفاقية اال تستمد�ذلك، بالرغم من و  

أساسي في المادة حق  تكريس أيضا في وقد نجحت االتفاقية  . قانون حقوق اإلنسانضمن التعذيب قضايا  في
الملحق باالتفاقية  البروتوكول االختيارييشكّل أن يمكن  وأخيرا، . عدم اإلعادة القسريةالحق في  وھمنھا،  3
ـ  ا قد صادقتدولة طرف 46 وكانت  .رصد فع�الةآلية  2006يونيو /الذي دخل حيز النفاذ في حزيرانو ى عل

ة  القيام بالبروتوكول على وينص ھذا  . )44(2009أبريل /نيسانالبروتوكول االختياري حتى  ـ زيارات منتظم
دبير أن يشكل  اإلجراء ھذافمن شأن  . و إجراء ي�نفّذ في بلدان االتحاد األوروبي، وھأماكن االحتجازإلى  ـ  ات
  . أعمال التعذيب في أماكن االحتجازلردع ارتكاب  اوقائي

  
تقديم تنص على إمكانية اتفاقية مناھضة التعذيب أحكاما إضافة إلى البروتوكول االختياري، تتضمن و  

ك   اتتحقيق إجراء ة مناھضة التعذيبلجنتخو�ل وضد الدول، شكاوى فردية  ـ حول االنتھاكات المزعومة، وذل
ى  و . )45(قد صادقت على االتفاقية دولة 146كانت ، 2009أبريل /نيسانوحتى  . الدولموافقة على  ناء�ب ـ يبق

ن     دولة 50أكثر من الدول التي لم تصدق بعد على االتفاقية عدد من المستغرب أن يكون  ـ رغم م ـ ى ال ـ عل
  . يمة التعذيبجسامة جر

  
  في منطقة اإلسكواوإمكانية تطبيقھا اتفاقية مناھضة التعذيب أھمية   -6

  
ـ مولقانون الدولي عل اكانتھوا ،عتبر التعذيب جريمة دوليةي�   ذيب      ام ـ ة التع ـ ة مناھض ـ ام اتفاقي ـ وأحك
ـبلداالمن بلدان  9 أن الرغم منوب . أم الحرب في أوقات السلمارتُكب سواء  ا،خصوص األعضاء في  14ن ال

رة  انتھاكاتال تزال المنطقة تشھد  ،)5انظر الجدول (دقت على االتفاقية ااإلسكوا ص ـ ة  خطي ـ ل ، لالتفاقي ـ  مث
التي عقوبة اإلعدام، المنطقة تطب�ق  غالبية بلدان لوال تزا . وبتر األطراف ،الجلدوأحكام الرجم حتى الموت، 

  . لقاسية والمھينة والالإنسانيةلمعاملة امن أبشع صور اخبراء حقوق اإلنسان ا ھيرا
  

  )46(لمحكمة الجنائية الدوليةا  -جيم
  

انون  التي شھدھا التطورات برز أأحد للمحكمة الجنائية الدولية  المنشئ نظام روما األساسييمثّل    ـ الق
رى   دوالغير أن ھذه المحكمة تثير الكثير من الجدل، عالوة على أن  . الدولي منذ الحرب العالمية الثانية ـ كب

                                                      
 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Status of ratifications of theانظر )44(

                                  .http://www2.ohchr.org/english/bodies/docs/statue.pdfle at: treaties, availabprincipal international human rights  

)45( Id. 

ر   )46( ـ ات، انظ ـ  Cassese, A., Eser, A., Gaja, G., Kirsch, P. et al. (eds.) 2002. The Rome Statute for an: لمزيد من المعلوم
International Criminal Court: A Commentary.                                                                                                                                            
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دة  واالتحاد الروسي ، مثل األساسي ھارفضت التصديق على نظامعدة  ـ ة الصين والواليات المتح ـ . األمريكي
 دول دولة أفريقية وجميع 30منھا مختلف أنحاء العالم، من  دول 107صدقت على النظام األساسي للمحكمة 

  .، من الدول األعضاء في اإلسكوافقط األردن، واالتحاد األوروبي
  اتفاقية مناھضة التعذيبعلى التصديق  وضع  -5ول الجد

  

  نفاذتاريخ ال  تاريخ التصديق  البلد  
اإلعالن بشأن 

  21المادة 
اإلعالن بشأن 

  22المادة 
اإلعالن بشأن المادة 

  )20تكرار المادة ( 28

التعديل المقترح 
على المادتين 

  )5(18و) 7(17

  األردن  1
تشرين  13

  1991نوفمبر /الثاني
 كانون 13

          1991ديسمبر /األول

2  
اإلمارات العربية 

              المتحدة

  البحرين  3
مارس /آذار 6

          1998أبريل /نيسان 5  1998

  تونس  4
سبتمبر /أيلول 23

1988  
تشرين  23

  1988أكتوبر /األول
سبتمبر /أيلول 23

1988  

23 
سبتمبر /أيلول

1988      

  الجزائر   5
سبتمبر /أيلول 12

1989  
تشرين  12

  1989أكتوبر /األول
سبتمبر /أيلول 12

1989  

12 
سبتمبر /أيلول

1989      

  جزر القمر  6
سبتمبر /أيلول 22

2000            

7  
الجماھيرية 
  1989مايو /أيار 16  العربية الليبية

يونيو /حزيران 15
1989          

8  
الجمھورية 

  العربية السورية 
أغسطس /آب 19

2004  
سبتمبر /أيلول 19

    2004/أغسطس/بآ19      2004

  جيبوتي  9
تشرين  5

  2002نوفمبر /الثاني
كانون  5

          2002ديسمبر /األول

  السودان  
يونيو /حزيران 4

1986            
              (*)العراق  11
              ع�مان  12

  قطر  
كانون  11

   2000يناير /الثاني
فبراير /شباط 10

2000           

  الكويت  13
مارس /آذار 8

    1996/مارس/آذار 8      1996أبريل /نيسان 7  1996

  لبنان  14
تشرين  5

  2000أكتوبر /األول
تشرين  4

          2000نوفمبر /الثاني

  مصر  15
يونيو /حزيران 25

1986  
يونيو /حزيران 26

1987          

  المغرب  16
يونيو /حزيران 21

1993      

تشرين  19
أكتوبر /األول

2006      

10  
المملكة العربية 

  السعودية
سبتمبر /أيلول 23

1997  
تشرين  22

      1997أكتوبر /األول
سبتمبر /يلولأ 23

1997    

  موريتانيا  17
تشرين  17

  2004نوفمبر /الثاني
كانون  17

      2004ديسمبر /األول
نوفمبر /الثاني تشرين 17

2004    

  اليمن  18
تشرين  5

  1991نوفمبر /الثاني
كانون  5

          1991ديسمبر /األول
  

  .http://www.bayefsky.com/./html/cat_ratif_table.php :المصدر

  
التي لھا  فلسطينمنھارة، ويعتبر دولة ، ھما الصومال الذي جامعة الدول العربيةالبلدان األعضاء في  نضمتالتي تھذه القائمة من دان لَب�تثني س�ي�: مالحظة

  . األمم المتحدة صفة مراقب في
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م     . ثيقة االنضمام لدى األمم المتحدةقد أودعت و، و2009اقية مناھضة التعذيب في عام العراق إلى اتفانضم  )*(   ـ ية األم ـ ت مفوض ـ وُأبلغ
  ". الوقائع"في الجريدة الرسمية  ابعد نشرھھذا في ستدخل حيز التنفيذ االتفاقية  أنالمتحدة لشؤون الالجئين في العراق 

  
وق   ملحوظال اتتطورلتتو�ج الئية الدولية المحكمة الجنالقد أنشئت    ـ دولي لحق ـ ة التي شھدھا القانون ال

الفيا   التي ارتُ الجرائم البشعة في أعقابسيما  اإلنسان في التسعينات، ال ـ ة يوغوس ـ كبت في العراق وجمھوري
في  كمة وطنيةمح فتولّت، بالنجاحلعراق لالجھود الرامية إلى إنشاء محكمة دولية ولم تتكلل  . السابقة ورواندا

ابقة  قرارا بمجلس األمن واتخذ  . حاكمة قادة النظام السابقم ـ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا الس
اكم   وأنشئت بعد ذلك  . على التوالي 1994و 1993والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في عامي  ـ ع مح ـ أرب

ة ، والمحكمة الخاصة بسيراليونو، مور الشرقيةتيلالمختلطة  المحكمة الخاصةي دولية أو مختلطة، ھ ـ  المحكم
كوا،  ، الخاصة بلبنانالدولية  المحكمةكذلك ، والخاصة بكمبودياالمختلطة  ـ د  ووھي األبرز في منطقة اإلس ـ ق

   .2009مارس /آذار 1رسميا في أنشئت 
  

  )47(جرائم محددةصالحية النظر في   -1
  

أخطر االنتھاكات  مرتكبيمعاقبة  إلىالسائد حاليا والذي يھدف  االتجاهالمحكمة الجنائية الدولية تمثّل   
ي من  5المادة  في أربع فئات من الجرائم المنصوص عليھا في ـ ي  النظام األساس ـ ة  ، وھ ـ ادة الجماعي ـ  ،اإلب

حاً      . والعدوان ،وجرائم الحرب ،والجرائم ضد اإلنسانية ـ اً واض ـ ي تعريف ـ ام األساس ـ وبينما ال يتضمن النظ
  : بالتفصيل الفئات الثالث األخرىاول يتن، للعدوان

  
ادة   1949اتفاقية عام  حسب ،جريمة اإلبادة الجماعية من النظام األساسي 6المادة تعر�ف    ـ بشأن اإلب

ة   " االجماعية، بأنھ ـ ة أو ديني ـ أي فعل من األفعال التالية يرتكب بقصد إھالك جماعة قومية أو إثنية أو عرقي
  :وذلك عن طريق جزئياً إھالكاً كلياً أو ،بصفتھا ھذه

  
  ؛قتل أفراد الجماعة  )أ(  
   ؛إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة  )ب(  
  ؛جزئياً إھالكھا الفعلي كلياً أو إخضاع الجماعة عمداً ألحوال معيشية يقصد بھا  )ج(  
  ؛فرض تدابير تستھدف منع اإلنجاب داخل الجماعة  )د(  
   .)48("ىى جماعة أخرنقل أطفال الجماعة عنوة إل  )ھ(  

  
ة    "الجرائم ضد اإلنسانية بأنھا من النظام األساسي  7تحدد المادة و   ـ ال التالي ـ ... " أي فعل من األفع

وعن علم  ،متى ارتكب في إطار ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين"
  : بالھجوم

  
 ؛القتل العمد ) أ(

 ؛اإلبادة ) ب(

                                                      
  .Shelton, D. (ed.) 2005.  Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity: لمزيد من المعلومات، انظر )47(

 1948اعتمدت االتفاقية في عام . ، اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليھا، المادة الثانية1948األمم المتحدة،  )48(
 .ara/siteara0.nsf/html/62SGRN b/http://www.icrc.org/We: نص االتفاقية متاح على الموقع اإللكتروني. 1951وبدأ نفاذھا في عام 
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  ؛االسترقاق  )ج(

  ؛إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان  )د(  

ية     )ھ(   ـ د األساس ـ السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواع
  ؛للقانون الدولي

  ؛التعذيب )و(  

ري   ،أو الحمل القسري ،االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء )ز(   ـ أو التعقيم القس
   ؛أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل ھذه الدرجة من الخطورةأو 

ة    ) ح(   ـ ة أو قومي ـ   اضطھاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان ألسباب سياسية أو عرفي
ن    ،3أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة  ،أو إثنية أو ثقافية أو دينية ـ رى م ـ أو ألسباب أخ

ة     ،عالمياً بأن القانون الدولي ال يجيزھاالمسلم  ـ رة أو أي ـ ذه الفق ـ وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في ھ
   ؛جريمة تدخل في اختصاص المحكمة

  ؛االختفاء القسري لألشخاص ) ط(  

  ؛جريمة الفصل العنصري ) ي(  

ي أذى  األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معان )ك(   ـ اة شديدة أو ف
   ".خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية

  
  : على النحو التاليجرائم الحرب من نظام روما األساسي  8المادة وتحدد   

  
ي  ، 1949أغسطس /آب 12االنتھاكات الجسيمة التفاقيات جنيف المؤرخة   )أ(   ـ ن   وھ ـ ل م ـ أي فع

  :الذين تحميھم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة ،تأو الممتلكا ،األفعال التالية ضد األشخاص
  

  ؛القتل العمد  )1(    
  

  ؛بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية ،التعذيب أو المعاملة الالإنسانية  )2(    
  

  ؛تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة  )3(    
  

رورة    إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات واالستيال  )4(     ـ اك ض ـ ون ھن ـ ء عليھا دون أن تك
  ؛عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة

  
إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات   )5(    

  ؛دولة معادية
  

اكم    )6(     ـ تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يح
  ؛ة عادلة ونظاميةمحاكم

  
  ؛اإلبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع  )7(    
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  .أخذ رھائن  )8(    

  
ي    ) ب(   ـ االنتھاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة ف

  :أي فعل من األفعال التاليةوھي  ،النطاق الثابت للقانون الدولي
  

عمد توجيه ھجمات ضد السكان المدنيين بصفتھم ھذه أو ضد أفراد مدنيين ال يشاركون ت  )1(    
  ؛مباشرة في األعمال الحربية

  
  ؛أي المواقع التي ال تشكل أھدافاً عسكرية ،تعمد توجيه ھجمات ضد مواقع مدنية  )2(    

  
ـ    )3(     دات أو مركب ـ ات تعمد شن ھجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وح

م     ـ اق األم ـ الً بميث ـ مستخدمة في مھمة من مھام المساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عم
انون  المتحدة ماداموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدني ـ ة بموجب ق

  ؛المنازعات المسلحة
  

إصابات  تعمد شن ھجوم مع العلم بأن ھذا الھجوم سيسفر عن خسائر في األرواح أو عن  )4(    
ل   ـ بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األج

ـ    ب العس ـ ل المكاس ـ كرية وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجم
  ؛المتوقعة الملموسة المباشرة

  
كرية   مھاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني التي ال تكون  )5(     ـ أھدافاً عس

  ؛بأية وسيلة كانت
  

  ؛يكون قد ألقى سالحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع ،قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً  )6(    
  

إساءة استعمال علم الھدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم األمم   )7(    
ا  وكذلك الش ،المتحدة أو شاراتھا وأزيائھا العسكرية ـ عارات المميزة التفاقيات جنيف مم

  ؛فراد أو إلحاق إصابات بالغة بھميسفر عن موت األ
  

بنقل أجزاء من سكانھا المدنيين إلى  ،قيام دولة االحتالل على نحو مباشر أو غير مباشر  )8(    
ء منھم داخل ھذه أو أبعاد أو نقل كل سكان األرض المحتلة أو أجزا ،األرض التي تحتلھا

  ؛خارجھا األرض أو
  

ة     )9(     ـ ة أو الفني ـ   تعمد توجيه ھجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية أو التعليمي
والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى  ،واآلثار التاريخية ،أو العلمية أو الخيرية

  ؛ريطة أال تكون أھدافاً عسكريةش
  

ن  إخضاع األشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد لل  )10(     ـ تشويه البدني أو ألي نوع م
في    ـ ي المستش ـ التجارب الطبية أو العلمية التي ال تبررھا المعالجة الطبية أو المعالجة ف
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ك     للشخص المعني والتي ال ـ خص أو أولئ ـ ك الش ـ تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذل
  ؛خاص أو في تعريض صحتھم لخطر شديداألش

  
  ؛جيش معاد أو إصابتھم غدراً ية أوقتل أفراد منتمين إلى دولة معاد  )11(    

  
  ؛أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة إعالن  )12(    
ه  لم يكن ھذا التدمير أو االستيالء مم تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليھا ما  )13(     ـ ا تحتم

  ؛ضرورات الحرب
  

بولة في أو لن تكون مق إعالن أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة  )14(    
  ؛أية محكمة

  
إجبار رعايا الطرف المعادي على االشتراك في عمليات حربية موجھة ضد بلدھم حتى   )15(    

  ؛ب الحرب في خدمة الدولة المحاربةوإن كانوا قبل نشو
  

  ؛حتى وإن تم االستيالء عليه عنوة نھب أي بلدة أو مكان  )16(    
  

  ؛تخدام السموم أو األسلحة المسممةاس  )17(    
  

ا     )18(     ـ ي حكمھ ـ ن  استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرھا من الغازات وجميع ما ف ـ م
  ؛السوائل أو المواد أو األجھزة

  
استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسھولة في الجسم البشري مثل الرصاصات   )19(    

ات الم  ذات األغلفة الصلبة التي ال تغطي كامل جسم الر ـ ة أو الرصاص ـ ززة  صاص ـ ح
  ؛الغالف

  
دة      )20(     ـ راراً زائ ـ ا أض ـ   استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتھ

ات  مخالفة للفي أو تكون عشوائية بطبيعتھا  ،أو آالماً ال لزوم لھا ـ قانون الدولي للمنازع
ع    ،المسلحة ـ ة موض ـ بشرط أن تكون ھذه األسلحة والقذائف والمواد واألساليب الحربي

عن طريق تعديل يتفق واألحكام  ،ر شامل وأن تدرج في مرفق لھذا النظام األساسيحظ
  ؛123، 121ذات الصلة الواردة في المادتين 

  
  ؛االعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المھينة والحاطة بالكرامة  )21(    

  
و     )22(     ـ ى النح ـ االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري عل

كال   ،أو التعقيم القسري ،7من المادة ) و( 2عرف في الفقرة الم ـ أو أي شكل آخر من أش
  ؛انتھاكاً خطيراً التفاقيات جنيف العنف الجنسي يشكل أيضاً
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ن  استغالل وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين   )23(     ـ متمتعين بحماية إلضفاء الحصانة م
  ؛أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة العمليات العسكرية على نقاط

  
ن    )24(     ـ تعمد توجيه ھجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد م

  ؛اقيات جنيف طبقاً للقانون الدوليمستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتف
تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانھم من المواد التي ال غنى عنھا   )25(    

ي    بما في ذلك تعمد عرقلة اإلمدادات الغوثية على النح، لبقائھم ـ ه ف ـ وص علي ـ و المنص
  ؛اتفاقيات جنيف

  
لحة      )26(     ـ وات المس ـ ي الق ـ   تجنيد األطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً ف

  .و استخدامھم للمشاركة فعلياً في األعمال الحربيةأ
  

ين    3االنتھاكات الجسيمة للمادة  ،ادولي اطابعال تتخذ في حالة وقوع نزاع مسلح   )ج(   ـ تركة ب ـ المش
د     ،1949أغسطس /آب 12اتفاقيات جنيف األربع المؤرخة في  ـ ة ض ـ ة المرتكب ـ وھي أي من األفعال التالي
وا    ،لياً في األعمال الحربيةأشخاص غير مشتركين اشتراكاً فع ـ ذين ألق ـ بما في ذلك أفراد القوات المسلحة ال

  :صابة أو االحتجاز أو ألي سبب آخرسالحھم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو اإل
  

ويه     ،استعمال العنف ضد الحياة واألشخاص  )1(     ـ ه والتش ـ ع أنواع ـ ل بجمي ـ  ،وبخاصة القت
  ؛والتعذيب ،ةوالمعاملة القاسي

  
  ؛معاملة المھينة والحاطة بالكرامةوبخاصة ال ،االعتداء على كرامة الشخص  )2(    

  
  ؛أخذ الرھائن  )3(    

  
كيالً    )4(     ـ إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تش

  .نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموماً بأنه ال غنى عنھا
  

وبالتالي فھي ال تنطبق  ،على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي) ج( 2تنطبق الفقرة   )د(  
ة     ـ ردة أو المتقطع ـ ف المنف ـ على حاالت االضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العن

  ؛ت الطبيعة المماثلةوغيرھا من األعمال ذا
  

ر ذات    االنتھاكات الخطيرة األخرى  )ھ(   ـ لحة غي ـ للقوانين واألعراف السارية على المنازعات المس
  :أي من األفعال التاليةوھي  ،في النطاق الثابت للقانون الدولي ،الطابع الدولي

  
اركون تعمد توجيه ھجمات ضد السكان المدنيين بصفتھم ھذه أو ضد أفراد مدنيين ال يش  )1(    

  ؛مباشرة في األعمال الحربية
  

ن  تعمد ت  )2(     ـ وجيه ھجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد م
  ؛اقيات جنيف طبقاً للقانون الدوليمستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتف

  



  -38 -

ات     )3(     ـ دات أو مركب ـ تعمد شن ھجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وح
م    مستخدمة في مھمة من مھام المساعدة اإلن ـ اق األم ـ الً بميث ـ سانية أو حفظ السالم عم

لقانون داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب ا المتحدة ما
  ؛الدولي للمنازعات المسلحة

  
ة     )4(     ـ ة أو الفني ـ   تعمد توجيه ھجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية أو التعليمي

فيات  ،واآلثار التاريخية ،أو العلمية أو الخيرية ـ ى     ،والمستش ـ ع المرض ـ اكن تجم ـ وأم
  ؛شريطة أال تكون أھدافاً عسكرية ،والجرحى

  
  ؛حتى وإن تم االستيالء عليه عنوة نھب أي بلدة أو مكان  )5(    

  
و     )6(     ـ ى النح ـ االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري عل

كال   ،أو التعقيم القسري 7من المادة  )و( 2المعرف في الفقرة  ـ أو أي شكل آخر من أش
  ؛مشتركة بين اتفاقيات جنيف األربعال 3العنف الجنسي يشكل أيضاً انتھاكاً خطيراً للمادة 

  
لحة     )7(     ـ وات المس ـ ي الق ـ   تجنيد األطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً ف

  ؛شاركة فعلياً في األعمال الحربيةلمأو في جماعات مسلحة أو استخدامھم ل
  

ن   ،إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين ألسباب تتصل بالنزاع  )8(     ـ ما لم يكن ذلك بداع م
  .أمن المدنيين المعنيين أو ألسباب عسكرية ملحة

  
  ؛عدو أو إصابته غدراًقتل أحد المقاتلين من ال  )9(    

  
  ؛حياةأنه لن يبقى أحد على قيد ال إعالن  )10(    

  
إخضاع األشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه البدني أو ألي   )11(    

نان  ـ   نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي ال تبررھا المعالجة الطبية أو معالجة األس
اة    ـ ي وف ـ أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي ال تجري لصالحه وتتسبب ف

  ؛خاص أو في تعريض صحتھم لخطر شديدولئك األشذلك الشخص أو أ
  

ه    )12(     ـ تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليھا ما لم يكن ھذا التدمير أو االستيالء مما تحتم
  .ضرورات الحرب

  
ق   ىعل) ھ( 2تنطبق الفقرة   )و(   ـ المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فھي ال تنطب

ة     ،بات والتوترات الداخليةعلى حاالت االضطرا ـ ردة أو المتقطع ـ ف المنف ـ   مثل أعمال الشغب أو أعمال العن
دما   ،أو غيرھا من األعمال ذات الطبيعة المماثلة ـ وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عن

ين        طويل يوجد صراع مسلح  ـ ا ب ـ ة أو فيم ـ لحة منظم ـ ات مس ـ ة وجماع ـ لطات الحكومي ـ ين الس ـ   األجل ب
  ".ھذه الجماعات
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، فھي مجموعة واسعة من الجرائمة النظر في صالحيتتمتع بلمحكمة الجنائية الدولية وبالرغم من أن� ا  
درج      .انتھاكات خطيرةارتكاب  في حالال تستخدم صالحياتھا ھذه سوى  ـ م ي� ـ ثال، ل ـ من  فاإلرھاب، م ـ ض

اب    ال، بنوع الجنسغلفة المغير أن نظامھا األساسي أشار إلى الجرائم  . اختصاص المحكمة ـ يما االغتص ـ س
واد  الالمرأة بسبب نوع جنسھا، وذلك في سوء معاملة أشكال وغيره من  ـ ) ھ( 8و ) 12) (ب( 8و ) ز( 7م

   .منه )6(
  
  

  المحكمة اختصاص  -2
  

ن   13و 12في المادتين كما ھو مبي�ن عدد محدود من الحاالت، صالحية النظر في المحكمة تملك    ـ م
  . ساسينظام روما األ

  
   :الختصاص المحكمة المنشئة الشروط المسبقة 12المادة وتتناول   

  
اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم  ،بذلك ،الدولة التي تصبح طرفاً في ھذا النظام األساسي تقبل  -1"

  . 5 المشار إليھا في المادة
  
دة  يجوز للمحكمة أن تما، 13من المادة ) ج(أو ) أ(في حالة الفقرة   -2 ـ ت واح ـ   رس اختصاصھا إذا كان

  :3باختصاص المحكمة وفقاً للفقرة  أو قبلت ،أو أكثر من الدول التالية طرفاً في ھذا النظام األساسي
  

ت    النظر، الدولة التي وقع في إقليمھا السلوك قيد  )أ(   ـ ائرة إذا كان ـ أو دولة تسجيل السفينة أو الط
  ؛الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة

  
  .الدولة التي يكون الشخص المتھم بالجريمة أحد رعاياھا  )ب(  

  
ة    ، 2إذا كان قبول دولة غير طرف في ھذا النظام األساسي الزماً بموجب الفقرة   -3 ـ ك الدول ـ از لتل ـ ج

د     ـ ة قي ـ ق بالجريم ـ بموجب إعالن يودع لدى مسجل المحكمة أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصھا فيما يتعل
  ." 9 دولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقاً للبابوتتعاون ال النظر،

  
ة رئيسيين اللذين يحددان ين الأالمبد) ب(و) أ( 2ن االفقرتوتجس�د    ـ . اختصاص المحكمة الجنائية الدولي

رف،   على أراضي الجرائم التي ارتكبت ) 1(: وبموجب ھذين المبدأين، يحق للمحكمة النظر في ـ ة الط ـ الدول
ا ل  إلى الدولة الطرف، بارتكابھا المتھم الجرائم التي ينتمي ) 2(؛ "اإلقليمية"مبدأ وفقا ل وذلك ـ ك وفق ـ دأ  وذل ـ مب

حية،   لصالحية اثني من اختصاص المحكمة، ألنه يستذلك ق يضي�و . "شخصيةال" ـ ية الض ـ ى جنس ـ   استنادا إل
  ). 14(في المادة بي�نة مالعملية اإلحالة كما ھو الحال في 

  
  : ممارسة الوالية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على النحو التالي 13دة الماوتشرح   

  
ام   5للمحكمة أن تمارس اختصاصھا فيما يتعلق بجريمة مشار إليھا في المادة "   ـ وفقاً ألحكام ھذا النظ

  :األساسي في األحوال التالية
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ن  حا 14إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة   )أ(   ـ لة يبدو فيھا أن جريمة أو أكثر م

  ؛ھذه الجرائم قد ارتكبت
  

دة  ،إذا أحال مجلس األمن  )ب(   ـ ى    ،متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتح ـ ة إل ـ حال
  ؛المدعي العام يبدو فيھا أن جريمة أو أكثر من ھذه الجرائم قد ارتكبت

  
ادة    إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق  )ج(   ـ اً للم ـ فيما يتعلق بجريمة من ھذه الجرائم وفق

15."  
  

للمحكمة بإحالة القضية إليھا، وذلك وفقا لمبدأين، ھما أو المدعي العام /دولة طرف وويجوز أن تقوم   
ية الدولة الرئيسية المعنية ينص على عدم قيام مبدأ التكامل، و ـ ة، و  و، بمالحقة القض ـ دأ الزمني ـ ي أن مب ـ  يعن

ا  ويجوز ل . 2002في عام  دخولھا حيز النفاذالجرائم التي ارتكبت قبل طي ال تغالمحكمة  ـ مجلس األمن أيض
  . بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدةبذلك، قرار إصدار من خالل  ،الدعوىأن يقدم طلبا بإحالة 

  
ـ حتى اليوم أن المحكمة الجنائية الدولية لم تمارس وبالرغم من    وص  اختصاصھا على النح ـ و المنص

ن    شاطا شكليا نأبدى بالفعل لمدعي العام إال أن امن نظام روما األساسي،  12المادة في عليه  ـ دد م ـ ي ع ـ ف
إلى المحكمة الجنائية الدولية فقد أحال مجلس األمن ھذه القضية   .قضية دارفور ھاالنزاعات في أفريقيا، أھم

ف ومذكرة الئحة اتھام ، ونتج عن ذلك إصدار )ب( 13بموجب المادة  ـ ق   توقي ـ ؤولين    بح ـ ن المس ـ دد م ـ ع
ايا  لتحقيق في على اتصميم المجتمع الدولي  عن قضية دارفوروتعبر  . الكبار السودانيين ـ اب  قض ـ االغتص

  . لنساءلالجماعي والقتل 
  

ي  من آالف من النساء والفتيات ال تزال  ،للمحكمة وفقا للمدعي العامو   ـ الجماعات العرقية المستھدفة ف
اب    ي�رتكب و . 2003منذ عام  لالغتصابيتعرضن فور الثالث محافظات دار ـ رائم االغتص ـ ث ج ـ ق ثل ـ  بح

اب  أدلة على وجود المدعي العام وقد أكّد  . سنوات خمسالتجاوز عمرھن اللواتي لم يفتيات والاألطفال  ـ ارتك
ت الم شھادة يتضمن موجز القضية الو . على مدى السنوات الخمس الماضية ماغتصاب منظّ ـ ة  التي بات ـ حكم

 بعضفينجح  . ما إن نراھم حتى نولّي ھاربين: "كالتالي ، ومفادھالضحايا من النساءمعتادة على سماعھا من ا
ا  و . اجماعي اغتصابا - ھن�الغتصابالنساء ويأخذونھن�  بعضبينما يمسكون ب، الھربفي النساء  ـ وم ربم ـ   يق

د    .تحصل دائما يھ، فنا ھنا في دارفوربالنسبة ل ةر عاديوماأل هھذ.... اغتصاب امرأة واحدةبرجال  20 ـ لق
م   –من يراھم وھم يغتصبون النساء  يھم الو . حاالت االغتصاب أيضاشاھدت عددا من  ـ ون ال يفھ ـ  . كترث

 ھو إلى أن االغتصابالمدعي العام  خلصقد و . )49("وأمھاتھن نبائھعلى مرأى من آ  يغتصبون النساء  إنھم
سابقة إلى جزئيا باالستناد و . المجموعات العرقية المستھدفة في دارفورد ضجزء ال يتجزأ من أعمال العنف 

ذكرة  لحصول على تقد�م المدعي العام بطلب ل ،)50(المحكمة الجنائية الدولية لروانداالتي نظرت فيھا أكاييسو  ـ م

                                                      
)49( International Criminal Court. 2008.  Situation in Darfur, The Sudan, Office of the Prosecutor, Summary of the Case, 

Prosecutor’s Application for Warrant of Arrest under Article 58 Against Omar Hassan Ahmad AL BASHIR, p. 5, available at: 
. 3FA2B58CB2C9/277758/ICCOTPSummary20081704ENG.pdf-A672-4E9C-05C3-cpi.int/NR/rdonlyres/64FA6B33-http://www.icc 

ر   )50( ـ  .International Crime Tribunal for Rwanda (ICTR). 1998.  The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case Noانظ
.http://69.94.11.53/ENGLISH/cases/Akayesu/judgement/akay001.htm: available atSeptember 1998,  2 T.-4-96-ICTR  
 ).اعتُبر نمط العنف الجنسي الذي ارتكبه أكاييسو بأنه اغتصاب ألغراض اإلبادة الجماعية(
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ي  أكدته الدائرة االبتدائية األولى توقيف بحق عدد من المشتبه بھم، وھو ما  ـ ة الجنا ف ـ ة  المحكم ـ ة الدولي ـ   ئي
  .)51(2009 مارس/آذار 4في 

                                                      
ر )51( ـ ـ cpi.int/menus/icc/-http://www.iccvailable at: a ,International Criminal Court.  Situations and Cases  انظ
.                 GB-situations%20and%20cases/situations/situations%20icc%200205/related%20cases/icc02050109/icc02050109?lan=en 
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  ةعراقيمرأة الالنزوح حالة عن  دراسة -رابعاً
  

فبراير /في سمراء في شباط ينالعسكري يناإلماممرقد تفجير بعد أن بلغ العنف المذھبي ذروته غداة   
ازلھم في من منر أعداد كبيرة من العراقيين ، اتخذت المأساة العراقية بعداً آخر، وھذه المرة بتھجي2006

ودراسة الحالة التي يتضمنھا ھذا الفصل تلقي الضوء على مأساة النساء العراقيات اللواتي .  مناطق النزاع
أجبرن على النزوح قسراً، وعلى جھود مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في تأمين مستلزمات الحماية 

  . لھذه المجموعة
  

  العراقية ضحية النزوح مرأةال أوضاعلمحة عامة عن   -ألف
  

فالعنف المذھبي .  يعاني السكان المدنيون في العراق من أشد ضروب العنف قسوةً وحد�ة في العالم  
واإلثني والسياسي الذي يستھدف المدنيين، تسب�ب في نزوح أعداد كبيرة من السكان، سواء أكان إلى مناطق 

ماليين عراقي ھ�ج�روا من منازلھم  4رات إلى أن أكثر من وتشير التقدي. داخل البلد أم إلى بلدان مجاورة له
مليون طلبوا  1.6مليون نزحوا إلى مناطق أخرى داخل العراق، وحوالى  2.7في العراق، منھم حوالى 

) حكومة السوريةمليون حسب تقديرات ال 1.1(اللجوء في بلدان مجاورة مثل الجمھورية العربية السورية 
  ويبلغ عدد النساء   ).وفقاً لمسح أجراه المعھد النرويجي لألبحاث 500 000–450 000(واألردن 

وتشكل النساء من مجموع الالجئين المسجلين لدى مفوضية األمم .  من مجموع الالجئين العراقيين 900 000
الجئ في  205 754في المائة من أصل  49نسبة ، 2009مايو /ن الالجئين حتى أيارالمتحدة لشؤو
في المائة من أصل  29الجئ في األردن، و 52 354في المائة من أصل  45لعربية السورية، والجمھورية ا

  . الجئ في لبنان 10 345
  

وقد أظھر الواقع مراراً أن أثر العنف وعدم االستقرار االقتصادي يبلغ أشد�ه على المرأة خصوصاً،   
راقيات في الشرق األوسط، حيث يبلغ عدد وھذا يتضح من حالة الالجئات الع.  في ظل النزاعات وفيما بعدھا

يطلبن اللجوء إلى  5 400( امرأة 7 700ومن ھذا العدد، تعتبر .  امرأة 24 000طالبات اللجوء حوالى 
في عداد النساء المعرضات للخطر، ) من طالبات اللجوء إلى األردن 1 490الجمھورية العربية السورية و

لمرأة الشريكة في عالقة زوجية متعددة الزيجات، والمرأة التي تتنقل منھن المرأة المسؤولة عن األسرة، وا
وتحتاج المجموعات المعرضة للمخاطر إلى مساعدة خاصة، مثل .  من غير رفقة رجل بالغ من األسرة

المرأة المعرضة لمختلف ضروب العنف الجنسي أو لألسر، والمرأة المسنة، والمرأة ضحية االتجار، والمرأة 
وإضافة إلى ذلك، تحرم الحاجة إلى العمل عدداً متزايداً من الفتيات العراقيات الصغيرات .  لمرضعالحامل وا

في األردن والجمھورية العربية السورية من فرصة التعليم، وكثيراً ما تعمل تلك الفتيات في المنازل أو في 
ين في مساكن حي برزه في وقد أجري مسح على النازحين العراقيين المقيم  .أعمال أخرى لكسب العيش

دمشق، اتضح منه أن عدداً كبيراً من النساء يبحثن عن عمل ألول مرة في بلد يعاني من البطالة، في�جبرن 
  .  على بيع أجسادھن إلعالة أنفسھن وأسرھن

  
.  ونتيجة لألوضاع السائدة في العراق، تواجه الالجئة العراقية تحديات اقتصادية واجتماعية وقانونية  

ھذه التحديات تتناولھا دراسة الحالة ھذه على أمل أن تتمكن البلدان األعضاء في اإلسكوا والمنظمات و
  . اإلنسانية ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين من تلبية حاجات النساء والفتيات الالجئات بفعالية أكبر
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  التحديات االقتصادية  -باء
  

  عامة لمحة  -1
  

ومع ارتفاع أسعار  . دوالر فقط 200مبلغ شھري أتلقاه من أختي وأمي في العراق، أنا اعتمد على "  
وأنا مسؤولة عن ابنتي في غياب الوالد،  . المواد الغذائية واإليجارات، لم أعد استطيع تلبية الحاجات األساسية

رأة مطلقة من فاطمة أحمد، ھي ام ."ومسؤولة عن رعاية أختي الصغيرة، وأنا بأمس الحاجة إلى مساعدة
العراق، وأم مسؤولة عن أسرة بال والد تعيش في األردن، فھي مسؤولة عن تربية ابنتھا البالغة من العمر 

والمبلغ الشھري الذي تتلقاه من أفراد  . سنوات 10ست سنوات، وتتولى رعاية أختھا البالغة من العمر 
  .أسرتھا لم يعد يكفي لتغطية المصاريف األساسية

  
حكومتي األردن والجمھورية العربية السورية قد أبدتا سخاء� كبيراً في األعوام القليلة ومع أن   

الماضية في استضافة ھذه األعداد الكبيرة من الالجئين العراقيين، ال تزال المرأة والفتاة الالجئة تواجه 
ومجموعة الالجئين  تحديات اقتصادية ناجمة عن مشاكل ينبغي أن تشترك في حلّھا بلدان المنطقة عموماً

وتتفاقم ھذه التحديات في وضع المرأة المسؤولة عن األسرة أو المرأة العازبة، والتي .  العراقيين خصوصاً
تفتقر في حاالت كثيرة إلى الدعم المالي واالجتماعي وإلى مصدر دائم للدخل، وتكون مسؤولة عن إعالة عدد 

  غ عدد طالبات اللجوء إلى الجمھورية العربية السورية ويبل . من األطفال وعن أفراد آخرين في األسرة
وتفيد التقارير .  ، معظمھن� من النساء العازبات، والوحيدات، وربات األسر6 600وإلى األردن  14 800

بأن المرأة أقل عرضة لخطر التوقيف واالحتجاز والترحيل من الشرطة، لذلك فھي تؤدي دور المعيل 
وھذا الدور الجديد يسب�ب عدم توازن في البنية العائلية .  ألسر التي يرأسھا رجلالرئيسي لألسرة حتى في ا

التقليدية، ويزيد شعور اإلحباط والعجز لدى الرجل داخل األسرة، مما يعرض المرأة لمزيد من العنف 
ظناً  وفي بعض الحاالت، يرسل األھل األطفال للعمل والمساعدة في إعالة األسرة، . المنزلي واالستغالل

  . منھم بأن األطفال ھم أقّل عرضة لخطر االعتقال
  

  التحديات الرئيسية  -2
  
  فرص العملقلة   )أ(
  

ال يحظى الالجئون العراقيون في األردن والجمھورية العربية السورية بالحق في العمل بطريقة   
في  20نان مثالً، تعمل ففي الجمھورية العربية السورية ولب.  شرعية، وھذا يحد� من فرصھم لتحصيل الدخل

وبما أن معظم العراقيين الذين يعيشون في بلدان مجاورة قد أنفقوا .  )52(المائة من النساء العراقيات فقط
وھذا يعرضھم إما لخطر .  مد�خراتھم، لم يعد أمام البعض إال العمل بطريقة غير شرعية لكسب العيش

ويتعرض بعض الالجئات لمضايقات من أصحاب .  العملالتوقيف إذا كُشف أمرھم، أو لالستغالل في مكان 
العمل والزمالء، ويعملن لساعات طويلة لقاء أجور متدنية، في حرمان من حقوق العمل األساسية، وفي بيئة 

وفي بعض الحاالت، يحتجز أصحاب العمل جواز سفر الالجئين كضمانة لھم، مما يمعن .  غير صحيةمل ع
ال يستطيع ھؤالء  ونظراً إلى الوضع غير الشرعي الذي يعيش فيه الالجئون، . ھمتفي تقييد حريتھم وحرك

                                                      
 United Nations High Commissionerوأيضا  .Danish Refugee Council. 2007. Iraqi Population Survey in Lebanonانظر   )52(    

for Refugees (UNHCR), United Nations Children’s Fund (UNICEF), World Food Programme (WFP). 2006.  Assessment on the 

Situation of Iraqi Refugees in Syria.                                                                                                                                                             
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ومع صعوبة توفر األرقام الدقيقة، يمكن القول إن عدداً كبيراً .  تبليغ الشرطة عما يتعرضون له من استغالل
ة، عيشروإضافة إلى العمل بطريقة غير  . من النساء القاصرات يعملن في ظروف ال تقّل قسوة واستغالالً

تبقى العودة إلى العراق الخيار الوحيد أمام الالجئات العراقيات، حيث ال مفر من المخاطر الجسيمة على 
لم يعد لدينا منزل ھناك، ال طبيب، والوضع "وتقول عائلة الجئة واصفة الوضع في العراق .  األمن والصحة
وترى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن   .)53("إذا ع�دنا سيكون مصيرنا القتل حتما  .األمني متدھور

العودة ال تزال صعبة وال يمكن أن تكون حالً دائماً في الفترة الراھنة مع التحسن النسبي الذي يشھده الوضع 
ولم تستطع السلطات العراقية بعد أن تؤمن للسكان .  2007األمني في العديد من أنحاء البلد منذ أواسط عام 

وإضافة إلى ذلك، ي�عاني البلد من .  من الحماية من أعمال العنف وانتھاكات حقوق اإلنسانالحد األدنى 
البطالة ومن نقص مزمن في الوقود والكھرباء والمياه، ومن تراجع حاد� في الخدمات التعليمية، مما يسھم في 

  بعيدة، ويخلّف مزيداًوھذا يجعل العودة صعبة، ال بل .  تفاقم الضائقة االقتصادية والتفكك االجتماعي
  .من النازحين

  
ومن أسباب ذلك تعرض السكان في بعض .  )54(ومن الصعب أن تدخل المرأة سوق العمل في العراق  

، وضرورة تخفيض عدد الوظائف في القطاع )55(أنحاء البلد لضغوط إلجبارھم على سلوك مسلك التطرف
وقد حذر مكتب األمم المتحدة . التي فرضت على الميزانية العام بعد االنخفاض الشديد في أسعار النفط والقيود

من أن البلد لن  2008-2003للشؤون اإلنسانية في التحليل األخير الذي أجراه عن القوى العاملة في العراق 
والمرأة ھي غالباً الضحية األولى في  ،)56(يستطيع تحمل األعداد الكبيرة من الموظفين في القطاع العام

وفي الكثير من المناطق الريفية، تسجل األمية معد�الً مرتفعا بين النساء وھذا يجعل من   .ن العملالتسريح م

                                                      
ي       .زينب وعرفات ھما زوجان من بغداد   )53(     ـ ين ف ـ ؤون الالجئ ـ دة لش ـ م المتح ـ ُأجريت معھما مقابلة في مكتب مفوضية األم

 .2008مايو /الجمھورية العربية السورية في أيار

كانون  تقرير حقوق اإلنسان،. 2008. نظر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، مكتب حقوق اإلنسانلمزيد من المعلومات، ا )54(  
اني ـ ـ اير/الث ـ ـ ران 30–ين ـ ـ و /حزي ـ ـ انون األول2008يوني ـ ـ مبر /، ك ـ ـ ي   2008ديس ـ ـ ع اإللكترون ـ ـ ى الموق ـ ـ اح عل ـ ـ :  ، مت

  http://www.uniraq.org/documents/UNAMI_Human_Rights_Report_January_June_2008_AR.pdf تبلغ معدالت النساء العامالت مقابل
. في المائة من النساء من البطالة 86، تعاني أكثر من 2006/2007أجر مستويات منخفضة عموما وحسب مسح صحة األسرة في العراق 

ودي  وخلص  ـ ح العنق ـ رات   المس ـ دد المؤش ـ . BJ_WEB.pdf-Arabic-http://www.unicef.org/arabic/publications/files/MICS(  2006 متع
في  89.8(مماثلة  إلى نتيجة ،فيتكنولوجيا المعلومات في العراق واليونيسو لإلحصاءوالذي شارك في إعداده الجھاز المركزي  ،)المترجمة

ى  2006/2007ة األسرة في العراق حالصحة العالمية، جمھورية العراق، التقرير األولي لدراسة مسح ص انظر منظمة).المائة ـ ، متاح عل
 .http://www.emro.who.int/iraq/pdf/ifhs_report_ar.pdfالموقع اإللكتروني 

ميون المتطرفون اإلسالفرضھا في ظّل القواعد الصارمة التي يكثيرا قدرة المرأة على الوصول إلى فرص العمل لقد تأثرت  )55( 
ارج   . 2003منذ عام بدرجة متزايدة من السنة والشيعة  ـ ل خ ـ فالمتطرفون يحظرون على المرأة العمل خارج المنزل، ويصفون أنماط العم

ر . ةيالمنزل بأنھا غير إسالم ـ  United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). 2009. UNHCR Eligibility Guidelines:انظ

for Assessing the International Protection Needs of Iraqi Asylum-Seekers.  April 2009, pp. 149, 191-192, .    ع ـ ى الموق ـ اح عل ـ مت
  .9cf2.htmlhttp://www.unhcr.org/refworld/docid/49f56 :اإللكتروني

اعفت   التابع لألمم المتحدة أشار تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  )56(   ـ إلى أن العمل في القطاع العام، والذي تض
وأضاف التقرير أن القطاعين العام والخاص في العراق . في المائة من الوظائف بدوام كامل في العراق 60مثّل ، ي2005منذ عام  عدالتهم

ـ غير م ر  . شخص الذين يفدون إلى سوق العمل سنويا 450 000جھ�زين لتوفير فرص عمل لل ـ  Susman, T. 2009.  Iraq’s young  :انظ

jobless threaten stability, report says. LA Times. 16 February 2009, available at: 

 2009feb16,0,1693723.story.-q16ira-fg-http://www.latimes.com/news/nationworld/iraq/complete/la  .  ًا ـ ر أيض ـ  .LA Times, 2009: انظ

-http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2009/02/iraq, Babylon & Beyond, IRAQ: Unemployment bad and getting worse

ment Jobs: UN, 15 February 2009, available at: Presse (AFP). 2009. Too Many Iraqis in Govern-Agence France. iraqunemp.html

.                                                                                                                         http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/45294 
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وفي ظل ھشاشة الوضع األمني في بعض أنحاء العراق، تواجه  . الصعب على المرأة أن تجد فرصة عمل
  محافظات وھذه الظروف تتفاقم بفعل النزوح الداخلي في ال . المرأة خطورة في مغادرة المنزل

  ويمكن أن تجبر بعض النساء على أعمال الدعارة والتسول والتزوج من رجل يكبرھن سنا، .  وفيما بينھا
وتواجه .  )57(بما في ذلك ما يعرف بالزواج المؤقت أو زواج المتعة بھدف كسب العيش لھن� وألوالدھن

  .)58(لعمل ضمن المجموعات المسلحةالنساء كذلك خطر الوقوع ضحية الدعارة القسرية واإلتجار بالبشر وا
  فعلى سبيل المثال .  )59(وتتعرض األرامل والمطلقات والنازحات لھذه المخاطر أكثر من الفئات األخرى

ال يملك عدد كبير من النساء المسؤوالت عن أسر ضمن مجموعات النازحين داخليا الذين تشرف عليھم 
صدر للدخل، بينما تعمل أخريات لحسابھن أو يعتمدن على مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أي م

  .)60(أنسباء أو أصدقاء أو على األعمال الخيرية أو عمل األطفال
  
  المعيشة غالء   )ب(
  

والالجئون يواجھون ضائقة . اإليجارات، والنقل والمواد الغذائية: األسعار ترتفع. الوضع ال يطاق"  
ت سورية للوصول إلى وسط المدينة واليوم ندفع أربعين ليرة بسبب ارتفاع كنا ندفع عشر ليرا  .مالية متفاقمة
ماذا . كنت أشتري أربع ربطات خبز بعشر ليرات سورية واليوم أصبح سعرھا عشرين ليرة. أسعار النفط

  نفعل؟ ھل نتسو�ل؟
  

السورية  يعيش في الجمھورية العربيةو سنة، 68، له من العمر وھو الجئ عراقي ھذا ما قاله عمر،   
   .)61(2005منذ عام 

  
الحاجات األساسية مثل اإليجار والمواد الغذائية والرعاية الطبية والنقل أصبحت كلفتھا باھظة جدا   

ويتوقع أن ترتفع   .في المائة 15فأسعار السلع األساسية والمواد الغذائية ارتفعت بنسبة   .بسبب التضخم
لسورية زو�دت مواطنيھا بقسائم للديزل المدعوم بعد أن ارتفعت ومع أن� الحكومة ا.  أيضا في ھذا العام

ويطلب من عدد كبير من .  )62(في المائة، لم يشمل ھذا اإلجراء الالجئين العراقيين 70األسعار مؤخرا بنسبة 
الالجئات تحديد أولوياتھن من الحاجات األساسية، وينتھي بھن األمر إلى االكتفاء بحاجة أساسية دون أخرى 

في األسعار يثقل كاھل النساء العراقيات بمزيد من األعباء  االرتفاعفھذا   .أو االكتفاء بالنوعية دون الكمية
  .المالية ويدفعھن إلى التضحية بسالمتھن الجسدية عن طريق العمل غير الشرعي أو العودة إلى العراق

                                                      
ر أ )57(   ـ  United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). 2009. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing نظ

the International Protection Needs of Iraqi Asylum-Seekers. April 2009, p.150, available at: 
                                                                                                                              . http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f569cf2.html 

  )58( Ibid, pp. 150-151. 

   – يناير/كانون الثاني 1تقرير حقوق اإلنسان، . 2008. نظر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، مكتب حقوق اإلنسانأ  )59(  
:  متاح على الموقع اإللكتروني . 24- 23، ص 2008ديسمبر /، كانون األول2008 يونيو/حزيران 30

http://www.uniraq.org/documents/ UNAMI_Human_Rights_Report_January_June_2008_AR.pdf.  انظر كذلك:IDP Working Group. 

-http://www.internalOctober 2008, p. 17. available at:  Internally Displaced Persons In Iraq update.2008. 

D877BC914C6A92B3C125750D004BBF6B/$file/IDP+WG+Update+on+I5708F004CE90B/(httpDocuments)/displacement.org/802

                                                                                                                                       .                                   es_Sep08.pdfDPs_returne 

    )60(  Ibid, p. 18.  

 .2008مايو /مھورية العربية السورية، في أيارفي الجات عيادإحدى المقابلة مع عمر في الأجريت   )61(    

 .United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).  2008. Syria Update, May 2008نظرأ  )62(    
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أنفسھم اآلن وبعد أعوام من العيش  معظم الالجئين الذين ھج�روا من العراق إلى بلدان مجاورة يرون  
وفي ظل تزايد البطالة وارتفاع أسعار الحاجات .  خارج منازلھم وقد استھلكوا ما حملوه معھم من مدخرات

  .األساسية، تنفد مدخرات العراقيين بسرعة تفوق ما شھدته األعوام الماضية
  

مبلغ من المال اكتشفوا أن� منازلھم  وحتى الذين حاولوا بيع ممتلكاتھم في العراق لقاء الحصول على  
أن� نصف العائدين إلى  2003مارس /وقد أفادت منظمة الھجرة الدولية في آذار. إما دمرت أو احتلھا آخرون

  .منازلھم يسكنھا آخرون وأالعراق قد وجدوا ممتلكاتھم مدمرة إما تدميرا جزئيا أو كامال، 
  
   أقل من أجر الرجل أجر  )د(
  

تي يعشن في العراق يتقاضين أجورا أقّل من أجور الرجال، ويحظين بفرص أقل للترقية النساء اللوا  
وكذلك في لبنان، تنطوي قوانين العمل واإلجراءات اإلدارية وممارسات الشركات .  داخل القطاع النظامي

  .على تمييز في العمل بين المرأة والرجل
  
   قلة الخبرة  )•(
  

يات ھن� أرامل أو من غير زوج، عليھن أن يعملن خارج المنزل بما أن� معظم الالجئات العراق  
ونظرا إلى قلة الخبرة، يصعب عليھن إيجاد فرصة عمل، مما يعرضھن .  ويعتمدن على أنفسھن للمرة األولى
  .لمزيد من االستغالل وسوء المعاملة

  
  االجتماعية والمادية التحديات  -جيم

  
  عامةلمحة   -1

  
وھذه التحديات، .  الالجئة العراقية ھي التحديات االجتماعية والماديةتواجھھا لتي لعل أكبر التحديات ا  

التي تؤثر على الصحة الجسدية والعقلية للمرأة، ھي على قدر من التنو�ع بحيث تشمل الشعور بعدم األمان في 
.  س الجنسالمجتمعات المضيفة، وعدم كفاية الرعاية الصحية، وتصل إلى مختلف ضروب العنف على أسا

ومع أن الكثير من ھذه التحديات مشتركة بين النساء والرجال، يبقى آثارھا على المرأة أشد� من آثارھا على 
  .الرجل

  
  التحديات الرئيسية  -2

  
  على أساس الجنسالعنف   )أ(
  

.  في ظل النزاعات تزداد مختلف ضروب العنف على أساس الجنس التي ترتكب ضد النساء والفتيات  
راً ما تحصل أعمال العنف ھذه في المنزل، حيث يشعر الرجل بالعجز والخجل واإلحباط جراء فقدان وكثي

العمل والملكية بسبب النزاعات، فينفس ھذه االنفعاالت بالمرأة، مستخدماً العنف طريقة الستعادة السيطرة 
ية، والعنف الجسدي، وتتنوع أعمال العنف على أساس الجنس، بين سوء المعاملة النفس.  على األمور
 5 000، سجلت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أكثر من 2008يونيو /وفي حزيران.  واالغتصاب

حالة في  600حالة حصلت في األردن، و 4 500حالة عنف مبلغ عنھا في مختلف أنحاء المنطقة، 
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غير .  والتي نظر فيھا مكتب المفوضيةوھذا العدد يشمل الحاالت المبلغ عنھا .  الجمھورية العربية السورية
وبما أن حاالت العنف . أن مكتب المفوضية في دمشق يقر بأن آالف النساء والفتيات لم يبلّغن عم�ا تعرضن له

الجنسي قلّما يبلّغ عنھا لمحر�مات ثقافية وخوفاً من تكرار االعتداءات، يبقى العدد الفعلي لضحايا ھذا العنف 
  .المسجل أكثر بكثير من العدد

  
وظروف عدم االستقرار االقتصادي، وغياب الحماية المحلية، واألوضاع غير القانونية للمرأة الالجئة   

ويترد�د عدد كبير من النساء  . العراقية في البلدان المضيفة، تجعلھا عرضة لمزيد من أعمال العنف الجنسي
وبما أن المستشفيات .  ن التوقيف والترحيلالعراقيات في تبليغ الشرطة عن جرائم العنف الجنسي خوفاً م

ملزمة بتبليغ الشرطة عن أي وضع صحي ناجم عن حادث أو جريمة، تترد�د الالجئات اللواتي يتعرضن لھذا 
ونظراً إلى الوصمة  . النوع من العنف في الذھاب إلى المستشفى أو إلى أي ھيئة وطنية تعنى بحمايتھن

لمعرضة لھذه الجرائم، ولقلة الوعي العام بھا في أوساط الالجئين العراقيين، االجتماعية التي تالحق المرأة ا
وھكذا، يبقى العنف الجنسي .  )63(ال تعي النساء العراقيات فوائد الرعاية الطبية بعد التعرض لالغتصاب

في و . والعنف على أساس الجنس مصدراً لمخاطر جسيمة على الصحة الجسدية والعقلية لالجئة العراقية
نجون من االغتصاب واتجھن إلى ممارسة الدعارة اعتقاداً  الواقع ما يدّل على أن من النساء العراقيات من

  . طروھكذا تبقى صحة تلك النساء الجسدية والنفسية عرضة للخ. منھن بأن االغتصاب قد سلبھن شرفھن
  

.  )64(ي�ذكرأي تحسن ا عموما ھحقوق المرأة وظروفمؤخرا، لم تشھد األمنية تحسن الحالة الرغم من وب  
المرأة العراقية إلى أن مقررة األمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، ياكين إرتورك، وقد أشارت 

  . الحياة نواحي في جميعمحرومة من حقوقھا 
  

ار حصانة، وانھيبالوالتذرع ، وانعدام األمن، الصراعاستمرار ن لى أإوتشير السيدة إرتورك كذلك   
تؤثر مباشرة على الحياة اليومية للمرأة ، كلھا عوامل تزايد التطر�ف االجتماعيو ،األوضاع االقتصادية

  . )65(هوخارجبلدھا لجميع أشكال العنف داخل  ھاتعرضوتزيد من  ،العراقية
  

عمليات عرضة لو ،لتمييز االجتماعي والقانوني واالقتصاديل ةضحي ھي المرأة في العراقو  
  ، والعنفالقسريھجير الغتصاب والتفريسة لوالقتل ألسباب سياسية أو طائفية أو جنائية، و االختطاف

  

                                                      
 .Women’s Commission for Refugee Women and Children, “Iraqi Refugee Women,” 7انظر   )63(    

وفمبر  /تشرين الثاني 6  ).2008(1830من القرار  6األمن، تقرير األمين العام المقدم عمال بالفقرة األمم المتحدة، مجلس   )64(     ـ ن
2008 ،S/2009/393 ، اني   21000تقرير منشور إلى أكثر من  400ما يفوق تتضمن التي بيانات الاعد وقإحدى وأشارت ـ حالة عنف جنس

ن بلّتي تلية اجسيمة وأحيانا قاتلة على الضح ا ينتج من تداعياتمونظرا إلى . في العراق خالل السنوات الخمس الماضية ـ ھ  غ ع ـ ا تعر�ض
ام    . نسبة ھزيلة جدا من الحوادث ه ال يبلّغ سوى عنلعنف الجنسي، يشير التحليل إلى أن ـ ين الع ـ ر األم ـ األمم المتحدة، مجلس األمن، تقري

الفقرة    ـ ـ ال ب ـ ـ دم عم ـ ـ رار   6المق ـ ـ ن الق ـ ـ وز 28، )2007(1770م ـ ـ و /تم ـ ـ ى  8، ص S/2008/495، 2008يولي ـ ـ اح عل ـ ـ : مت
.http://www.uniraq.org/FileLib/misc/SG_Report_S_2008_495_EN.pdf 

    )65(  United Nations. 2008. “Violence Against Iraqi Women Continues Unabated”, says UN expert.  25 November 2008, 

                                      .http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/FB6D94EF5507000DC125750C002E3654available at:   
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 بالبشر التجارل، و)68(األخرىمؤذية والممارسات التقليدية ال، )67(الشرفجرائم ، بما في ذلك )66(المنزلي
من   يأتي العراقية المرأةالعنف ضد و . )69(الجماعات المسلحة في صفوف والدعارة والتجنيد القسري

إنفاذ القانون، المعنية ب والسلطات ،، والجماعات المتمردة والمتطرفةالميليشيات الحزبيةمنھا  مصادر عديدة،
 حتى في القضاياة المحاكمات نادروتشير منظمة مراقبة حقوق اإلنسان إلى أن  . )70(والمجتمعة، سراألو

قوة من جانب قوات األمن العراقية والقوات ال استخدام فيلإلفراط  ةأيضا ضحيوتقع المرأة  . )71(الكبرى
غير وة المسلمالمرأة  عرضتت ،2003صاعد التطرف الديني منذ عام توفي ظل   .)72(المتعددة الجنسيات

المؤسسات وأما  . )73(والتقاليد اإلسالميةاإلسالمي  يالزب الضغوط للتشد�د في االلتزاممن ة لمزيد مالمسل
للعنف ة المعرضمرأة مالجئ للالوساطة أو البرامج توفير و ،الجتماعيةوام المشورة القانونية تقديالمعنية ب

الضرورية الموارد وإن و�جدت فھي تفتقر إلى   .فقليلة في الغالب جرائم الشرف،المنزلي، بما في ذلك 
 العنف مختلف أشكال من تھاحمايبالوسائل الكفيلة ب رأةالم يدزوتوقلّما تستطيع ، التوعيةالدعم السياسي وو

على  العنف ي�عتبر موضوع ،للعراق المجاورةالمضيفة  وكما ھو الحال في البلدان . )74(على أساس الجنس
ولذلك تعاني المرأة النازحة داخل  . أساس الجنس من المواضيع الحساسة التي ال يقبل المجتمع مناقشتھا

  .البلدان المجاورةالمھج�رة إلى نفسھا التي تواجھھا المرأة تحديات العراق من ال
  

رشق الو ، حيث تتعرض المرأة للشتمالعراقبعض أنحاء  المرأة فيإلى استھداف الميليشيات وتعمد   
غير الئق أو غير  االميليشيات المتطرفة سلوكعتبره بسبب ما توذلك  ،لقتلاف أو حتى اطتخواالبالحجارة 

في  المرأة في العراقوتتردد  . العامة من دون غطاء للرأسفي األماكن الظھور أو  التبر�جأخالقي، مثل 

                                                      
راق  سة األولي لدرالتقرير لووفقا  . تصاعد العنف المنزلي ضد المرأة في العراقبالتقارير فيد ت  )66(     ـ مسح صحة األسرة في الع

ث  إن أزواجھن� يتحكمون بسلوكھن، إلى في المائة من النساء  83المذكور سابقا، تشير و ،2006/2007 ـ ن   في حين يؤكد ثل ـ اء أنھ ـ النس
خالل فترة ھن� منفي المائة  14(عانين من العنف الجسدي من النساء أنھن� في المائة  20تفيد نسبة تفوق لعنف العاطفي، وتعر�ضن بالفعل ل

ف     21.2أبلغت نسبة بينما إلى تفشي العنف ضد المرأة والفتاة،  فاليونيسيوأشارت   ).الحمل ـ ھن للعن ـ ن تعرض ـ في المائة من النساء ع
ا  . الجسدي في المنزل ـ  United Nations Children’s Fund (UNICEF). 2009.  UNICEF Humanitarian Action Update–Iraq. 19انظر أيض

.                                                            http://www.unicef.org/infobycountry/files/HAU_Iraq_19_Jan09.pdf at: , available2009ry Janua 

لدفاع العائلة لالتي يرتكبھا أحد أفراد الجرائم المعروفة بجرائم الشرف، أي  أعمال العنف ستوياتتشير التقارير إلى ارتفاع م  )67(  
ن   ـ رف  ع ـ ة ش ـ ر  .العائل ـ  :Amnesty International. 2008. The State of the World’s Human Rights, Report-Iraq, available at انظ

.  Africa/Iraq-North-and-East-egions/Middlehttp://thereport.amnesty.org/eng/R انظر أيضا :United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR). 2009. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Iraqi Asylum-Seekers. 

http://www.unhcr.org/refworld/t: 147, available a-April 2009, pp. 145 .docid/49f569cf2.html. 

 .Ibid., pp. 147-149المبكر؛  أو/عمال تشويه األعضاء التناسلية لألنثى والزواج القسري وھذه األضمن تت  )68(    

    )69(  Ibid., pp. 144, 195-196.  

 .  .United Nations. 2008. Op. citانظر   )70(    

المي   )71(     ـ ام    : منظمة مراقبة حقوق اإلنسان، التقرير الع ـ داث ع ـ راق، أح ـ ي    2008الع ـ ع اإللكترون ـ ى الموق ـ اح عل ـ : ، مت
12-report/2009-http://www.hrw.org/en/world. 

 ,United Nations. 2008. “Violence against Iraqi women continues unabated”, says UN expert. 25 November 2008  انظر  )72(    

available at: http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/FB6D94EF5507000DC125750C002E3654:                                       

    )73(  Ibid., pp. 144, 195-196.  

 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). 2009. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessingانظر   )74(  
the International Protection Needs of Iraqi Asylum-Seekers. April 2009, pp. 158-159, available at: 

                                                                                                                             .http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f569cf2.html. 



  -49 -

أن في بلد ي�شتبه ب االعتداءات،خوفا من تكرار على أساس الجنس،  عنفاإلبالغ عن ما تتعرض له من 
    .الشرطة مختر�قة من الميليشيات

  
  الصدمات   )ب(
  

االت العنف التي شھدتھا ونجت نتيجة لح ةصدمالمن تعاني الالجئة العراقية، في الكثير من األحيان،   
وتصبح التكيف مع الحياة في بلد جديد، ا صعب عليھوبفعل تلك الصدمة، ي. منھا أثناء وجودھا في العراق

التي تحتاج إليھا المرأة في ھذه  جتماعيةاالنفسية والمشورة وال  .أكثر عرضة لالستغالل وسوء المعاملة
  . صول إليھاالوالحاالت، ھي إما غير متوفرة أو يصعب 

  
  المأوى  )ج(
  

تحديات عموما عراقي الالجئ يواجه ال، اتاإليجارفي ظل تدھور الحالة االقتصادية وارتفاع قيمة   
أضعاف  ةفي األردن وستضعفاً  االيجاراتفبعد أن ارتفعت قيمة   .المناسب مأوىالفي الحصول على كبيرة 

 . لھم تأمين مسكن الئقالقادرين على ن العراقيين الالجئييتراجع عدد ، ةسوريالجمھورية العربية الفي 
في و  .مشاكل الرطوبة وتسرب المياهيعانون من حيث  ومزرية في شقق صغيرةولذلك، يعيش كثيرون منھم 

 كاءذإالخصوصية إلى فقدان  فيؤديفي محاولة لتوفير المال،  اواحد اأسر مسكنتتشارك عدة  ،بعض األحيان
لالستغالل من دفع اإليجار ة التي ال قدرة لھا على الالجئوتتعرض  . ءبنااأللكبار أو التوتر والمشاحنات بين ا

إيجار معقول تصبح أكثر بآمن والعثور على سكن تستطيع ال وال شك في أن المرأة التي   .أصحاب الشقة
  . العتداء الجنسيعرضة ل

  
م تعد صغيرة إن لحتى و، ة بمفردھازوجغير المت تتقب�ل المجتمعات التقليدية فكرة أن تعيش المرأة الو  
 .لإليجار مسكنمرأة التي تعيش بمفردھا العثور على ال وأ ةاألسرة صعب جدا على ربلذلك، يو. السن

 وإذا ما تعر�ضت لسوء المعاملة على يد أحد  .وتضطر المرأة التي لديھا أسرة ممتدة إلى العيش مع أقاربھا
  . من مصادر الخطر التي تھدد سالمتھا  ھي أيضاً ةالقيود الثقافيتصبح  ،أفراد األسرة

  
  الرعاية الصحية النقص في   )د(
  

غير .  الجمھورية العربية السوريةالتي يشملھا الدعم في األردن و الصحية ھي من المجاالت الرعاية  
رادع ھو  الخوف من الترحيلو . الحصول على ھذه الرعاية كبيرة فيصعوبات  ونواجھكثراً ين يالجئأن 

وليس في تأكيد مفوضية األمم  . الالزمة الصحية رعايةاللحصول على ھم عن السعي إلى االعديد منيثني 
  الجئ عراقي في الجمھورية العربية السورية  34 000ؤون الالجئين بأن أكثر من المتحدة لش

   .ھذه المشكلة، سوى إقرار بحجم خطيرة أو مزمنةمشاكل صحية يعانون من في األردن الجئ  6 400و 
  
  كسب العيش الجنس من  )•(
  

العراقية، في الكثير  لالجئةا ، تلجأاالقتصادية وانعدام فرص العمل القانونيوضاع األفي ظل تردي   
في دمشق  وأشارت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  .كسب العيش من أجل الدعارة إلى من األحيان،

يرغم ، السيئة الماليةمن األوضاع اليأس ف . ات األسر والفتيات الصغيراترببين  تنتشر ھذه الظاھرةإلى أن 
ألصحاب  بيعھا أو ،ممارسة الدعارة على أحيانا عاما 12تھم التي ال يتجاوز عمرھا بنا على دفع بعض اآلباء

  . النوادي الليلية
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لمخاطر جسيمة،  اتلنساء والفتييعرض ا الذي تحظره المحرمات االجتماعية، من العملنوع ھذا الو  
  . الصحة الجنسيةبمسائل  الكافي الوعي إذ ال يملكن

  
النساء والفتيات تُكره منظمة إلى وجود مجموعات الجمھورية العربية السورية ات في الجئتشير و  

  المساعدة المالية إلى اللواتي يحتجن ستھدف النساء والفتيات وھذه المجموعات ت . على ممارسة الدعارة
وقعن ضحية لالتجار فتيات صغيرات كذلك بأن الالجئات وأفادت  . يعشن بمفردھن، واللواتي قامةأو اإل/و

 وھمي البلد، وھو زواج من رجل في الزواجوعدھن� بالجمھورية العربية السورية عن طريق وأحضرن إلى 
  . في أحيان كثيرة

  
ر باألطفال في العراق بسبب الفوضى االتجا، يتزايد مكافحة االتجار باألطفالمن أجل تحالف لوفقا لو  

معلومات غير أن حجم المشكلة يتعذر تقديره لصعوبة الحصول على .  والفقر والحربلعارمة السياسية ا
من الشابات والفتيات العراقيات يمارسن الدعارة في الجمھورية العربية  اأن آالفوأشار التحالف إلى  . موثوقة

الذين يبلغ  أيضا أن األيتامالتحالف  وذكر . بالبشر بأبشع صوره تجاراال تجسد السورية واليمن في ظروف
وتفيد  . )75(أشكال االستغالل وسوء المعاملةيتعر�ضون لشتى  فقط في بغداديتيم وأكثر  5 000عددھم 

   .)76(الفقربسبب  ابيع أطفالھالتقارير كذلك بأن بعض األسر ت
  
   المجتمعات المضيفة ئيةعدا  )و(
  

لالجئين حيال ا سخاء ملحوظا الجمھورية العربية السورية،سيما األردن و البلدان المجاورة، والأبدت   
، الذين لعراقيينه لومستشفياته كال البلدين أبواب مدارسوشر�ع   .2003الحرب في عام اندالع العراقيين منذ 

اثر مؤخراً يلقاھا الالجئون لم يعد غير أن� ھذه الحفاوة  . موماع المجتمعات المحليةلقوا كل ترحيب من 
 يتعرضون األطفال العراقيينبأن تقارير وأفادت ال . لة واالرتفاع في أسعار السلع الغذائيةاألزمة المطو�

المجتمعات لالجئين، وا ستأجر منعندما يكون الم ترتفع فجأة رسوم اإليجاروفي المدرسة، دائية ع لمعاملة
  . قيينالعراالمحلية تتخذ مواقف مھينة حيال 

  
 . للغاية ة، واضحةاألسرة ربالعزباء  صوصاالمجتمع المحلي تجاه المرأة العراقية، وخوتبدو عدائية   

، بفعل الجمھورية العربية السوريةاألردن أو في ففي الكثير من الحاالت، تعيش المرأة العراقية بمفردھا 
حياة غير تعيش المرأة العراق، ب أو األخ في وبينما يبقى الزوج أو األ . لدإلى الب رجالدخول الفي  التشدد

                                                      
 :Coalition Against Trafficking of Children (CATCH). 2008.  About Child Trafficking, available atر ظان  )75(    

.http://catchconference.org/about_trafficking.htm  وفي ھذا الصدد، أشارت وزارة الداخلية في الواليات المتحدة األمريكية إلى أنّه يتم
جرامية، لعصابات اإليشكّل الفتيان ھدفا لويرجح أن . االتجار باألطفال العراقيين داخل البلد وخارجه، ألغراض االستغالل الجنسي التجاري

وشددت الوزارة على أن الحكومة . بالفتيات ألغراض الدعارة القسرية راتجاال ضالعين فيالموظفون في دور األيتام الخاصة وأن يكون 
 ، باإلضافةوخالل فترة التقرير، لم تجر مقاضاة أي جھة ضالعة باالتجار. العراقية لم تعترف بالمشكلة، ولم تتخذ أي تدبير فعلي لمعالجتھا

 Department of State. 2008.  Trafficking in Persons Report–Iraq: انظر. أية خدمات حكومية  لحماية ضحايا االتجارإلى عدم توفير 

                       .                                            http://www.state.gov/documents/organization/105660.pdf, available at: Country Narrative.  

ر      )76(     ـ ات، انظ ـ ن المعلوم ـ د م ـ  :Sarhan, A. 2007.  Sex for Survival. Al Jazeera. 16 August 2007, available at: لمزي

 .children Iraqis resort to selling. ; Sarhan, A. 2008http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2007/08/2008525183626816642.html

, Integrated http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2008/01/200852519439276159.html. 5 January 2008, available at: Al Jazeera

Regional Informational Networks (IRIN). 2006.  Iraq: Concern over reports of child trafficking. 29 June 2006, available at: 

                                                                                                                               http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=27083 
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عندما  من الذكور تھاأسر أفرادبرفقة أحد  جو فرض على المرأة أن تكون فية غير متزوجلكونھا  ،مستقرة
الذي الجنسي  عن العنفبالغ اإلوتترد�د المرأة العراقية في الكثير من األحيان في  . تخرج إلى األماكن العامة

  . ب الحديث عنه، خشية الوصمة االجتماعية التي تلحق بھا من جر�اء ذلكتتعرض له، بل تتجن
  

  التحديات القانونية  -دال
  

  عامة لمحة  -1
  

وكان  . في لبنانفي بلدھا ونجت منه، وھي تعيش اليوم لعنف الجنسي عراقية تعر�ضت لزھرة أحمد   
وتعيش زھرة  . لى لبنانانتقالھما إالعنف منذ ھذا ثم� تفاقم .  أن تزو�جا ذمن باستمرار يعتدي عليھازھرة  زوج

عدم ألنھا تخشى  بعد، لى حد طلب الطالقغير أن� األمور لم تصل بھا إ  .طفليھا في لبناناليوم وحدھا مع 
إال أنھا ، األسبوعبصورة غير شرعية ثالث مرات في في تنظيف البيوت تعمل زھرة و . عائلتھاموافقة 
وتخشى زھرة االعتقال بسبب وضعھا  . المواصالت لطفليھاوأكل كفي لتوفير الميتجني من المال ما  بالكاد

وتحم�ل  العودة إلى العيش مع والدھمضطر ولداھا إلى قد يوإذا ما حدث ذلك، ف . غير القانوني في العمل
  . )77(معاملته السيئة

  
التحدي القانوني  لمضيفةاة معظم الالجئين العراقيين في البلدان المجاورلقانوني غير الوضع ويشكل ال  

لد ألنھم دخلوا البوإما  الدخول، تأشيرةصالحية  تتجاوزمدة إقامتھم  إما ألنوذلك ، ونهواجھي ذيالرئيسي ال
تكون تداعياتھا أشد خطورة على  ،كبيرةمن صعوبات  ينھؤالء الالجئويعاني جميع   .ةيبطريقة غير شرع

العديد  الترحيلمن  ويثني الخوف . صارمة أعراف اجتماعية رھينة تي غالبا ما تكون حريتھنات، اللوالالجئا
نساء وفتيات قد اضطرت و  .لعنف الجنسيا تعرضھن لمختلف ضروبعن  عن اإلبالغ من النساء والفتيات

 شبكات منظمة، حيث أجبرتھن وثائق مزورةوذلك بقانونية إلى دخول البلد بطريقة غير كثيرات بعد ترحيلھن 
العودة ، على الظروف الرھيبةتلك  كثيرة النساء والفتيات في أحيانوتفضل  . ممارسة الدعارة علىبعد ذلك 

  . حيث الخوف له ما يبرره العراق إلى
  

  التحديات الرئيسية  -2
  
   على أساس الجنس العنفالتي تواجھھا الناجيات من التحديات القانونية   )أ(
  

المنزلي لمزيد من المضايقات وسوء  وأالجنسي  العنف ة التي تنجو منلعراقية االالجئتتعر�ض قد   
إنفاذ القانون في مراكز الشرطة في المكلّف نظام الطلب المساعدة من تعندما وذلك  ،المعاملة من السلطات

من  اجنسي مزيدالعتداء غيره من أشكال االلالغتصاب أو  تتعرضتي لوقد تواجه المرأة ا . البلدان المضيفة
المتصلة  الشرطة الشكاوىوقد ترفض  . الضحية توليس ة،المذنبت ھي كما لو كان عاملتُ اربمو ،اإلھانة

 . جريمةھو العنف المنزلي وإما ألنھا ال تعترف بأن مرأة، المزاعم ألنھا ال تصدق العنف المنزلي، إما ب
من اإلبالغ  على أساس الجنسالعنف من  اتالعديد من الناجييمنع  قوي دعارھي بمثابة المواقف وھذه 
  . ھذه الجريمةتعرضھن لعن  ارسمي

  

                                                      
 .2007نان في عام أجرت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين مقابلة مع زھرة في لب  )77(    
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واجه عقبات تالغتصاب أو العنف المنزلي قد من اإلبالغ عن تعر�ضھاّ ل تمكنة التي تحتى الناجيو  
في االعتبار القضاة سلوك المرأة غالبا ما يأخذ في مرحلة المحاكمة، ف . من نظام العدالة الجنائيةنابعة إضافية 

  . إذا ما ثبتت إدانتهالمتھم  ةعاقبمتحديد كيفية ، وكذلك عند ةاألدل النظر في عند
  

 في األردن، مديرية األمن العامفي  حماية األسرة ، مثل إدارةھيئات وطنية متخصصةوتتصدى   
لنظر عن بصرف ا اإلطارفي ھذا  قضاياال مختلف في معالجة وتقوم بعمل ھام ،على أساس الجنس لعنفل

والتوجه  وأنشطة التوعية،األنشطة اإلعالمية دور رئيسي في ب تضطلع اإلدارةو . تاالوضع القانوني للناجي
باإلضافة إلى و . الصحة والتخطيط والتعاون الدولي تيوزاروالمدارس العامة والخاصة، والجامعات،  إلى

  . يباتكتمثل الحمالت إذاعية وتلفزيونية، وتنشر المعلومات عن طريق وسائل أخرى،  اإلدارةذلك، تنظم 
  

تقوم ونادرا ما   .عقابمن الانتھاكات حقوق اإلنسان مرتكبي من كبير عدد يفلت العراق، وفي   
من ھذه  ر الحمايةيتوفب القضائيةالسلطات أو  ،واألجھزة األمنية ،إنفاذ القانونالمعنية بالوطنية السلطات 
  ال توجد محاميات في حين ، نساء بين عناصرھامراكز الشرطة ونادرا ما تضم  . )78(االنتھاكات
كل ذلك يثني المرأة النازحة  . يمكن أن تلجأ إليھن المرأة لطلب المشورةالصحية في الشؤون  اتأو مستشار

  . رفع دعوى قضائيةھا أو تعرض قضيعن المبادرة إلى 
  
  أو الترحيل /االحتجاز و  )ب(
  

الدعارة، حتى ولو كانت مرغمة  تعمل فيھا إذا ما اتضح أن ،المرأة أو الفتاة العراقيةغالبا ما تُعتقل   
  . فترة االعتقالأثناء حامال في تصبح المرأة  كثيراً ما، والمعتقالتعدد النساء والفتيات ويتفاوت  . على ذلك

  
ليس الترحيل مصير كل الجئ يبقى في البلد بعد انتھاء صالحية  في الجمھورية العربية السورية،و  
ثائقھم، وُأتلفت  وأالذين ألقي القبض عليھم، ھم  لترحيللاص األكثر عرضة ألشخغير أن ا . الدخول تأشيرة

  .)79(الدعارة ھاجرائم، بما فيالة، أو الذين ارتكبوا يبصورة غير شرعإلى البلد دخلوا أو 
  

. ةدفع غرامة الممنوحة له أن يقامتجاوزت مدة إقامته في األردن صالحية سمة اإلأي أجنبي وعلى   
غير أن  . األردن لمدة خمس سنواتترحيل المتخلّفين عن دفع الغرامة ومنعھم من العودة إلى  ماًعمو ويجوز

. الالجئة العراقية قد ال تتمكن، في الكثير من األحيان، من تسديد الغرامات بسبب الظروف المالية الصعبة
فنادرا ما ي�رح�ل ملتمسو   .خيرةفي اآلونة األا الشأن الحكومة مزيدا من المرونة بھذوبالرغم من ذلك، أبدت 

ن يغبااألجانب الرعلى في لبنان، و  .دخولالتأشيرة  مد�ة إقامتھم صالحية تجاوزتن عندما واللجوء والالجئ
إما حيازة سمة و ،الدخول والخروجتحمل ختمي وثائق قانونية ووثيقة سفر حيازة لبنان إما  إلىفي الدخول 
 العام من قانون 6العام في لبنان، وفقا للمادة  األمنأو في الخارج ية نلبناإحدى السفارات ال عن ةإقامة صادر

الدخول بطريقة غير شرعية يجر�م ، خروجھم منهلبنان وإلى دخول األجانب  ي�نظّم الذي قانونوھذا ال  .1962
القانون  م ھذابأحكا األجانب الذين ال يلتزمونو ). 33و 32المادتان ( هغير الشرعية في واإلقامةإلى لبنان 

  . والترحيليم، غرتوال ،عرضة لعقوبة السجنيكون 
  

                                                      
 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). 2009. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessingظر ناُ  )78(  

 http://www.unhcr.org/:  159, available at-.  April 2009, pp. 156Seekers-the International Protection Needs of Iraqi Asylum
                                                                                                                                                                   .refworld/docid/49f569cf2.html 

    )79(  United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).  2008. Syria Update, May 2008.  
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  الزواج والحضانة  )ج(
  

الحصول على كثيرة في سوري صعوبات أو  أردنيرجل المتزوجة من واجه الالجئة العراقية قد ت  
ن بي لضرورةزيجات اما يسمى بعدد  بازديادتقارير وتفيد ال . )80(ھمسفرلتصاريح على حضانة أطفالھا و

وتفيد التقارير كذلك .  البلدان المضيفةاإلقامة أو الجنسية ورحل من  إلى الحصول علىمرأة عراقية تسعى ا
 . أخرى لدوافعالعربية  البلدان مختلفيكبرونھن� سنا من رجال ن� فتيات صغيرات عراقيات يتزوجن من أب
  تعرض لخطر الترحيلتامة صالحة، وإقما إن تُطلق المرأة العراقية حتى ينتھي بھا األمر من دون سمة و

في عمان وزارة الداخلية والسلطات الدينية وقد دعت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  . أو االستغالل
  وبالمقابل،. الطالق لخطر الترحيل بعدوالمعرضات  اتالزوجات المطلقات العراقي قضية معالجةإلى 
 وقالحصول على حقوال ألطفالھما  له يجوزال فدنية أو سورية، امرأة أرالعراقي من الرجل ما تزوج إذا 

  . المواطنة أو اإلقامة
  
  عدم الوعي بالحقوق القانونية   )د(
  

، ال تعرف على سبيل المثالف. حقوقھن القانونية في البلدان المضيفةات العراقيات الالجئتجھل معظم   
تقديم شكوى رفع دعوى قضائية أو ر األردنيين يجيز لغيلقانون األردني ا ات كثيرات أنعراقيات الجئ
الجمھورية العربية األردن وأن عراقيون كثر ال يعرف كذلك، . تھمنظر عن وضع إقامصرف اللشرطة، بل

  . ، وأنھم بالتالي يمكن أن يكونوا بمأمن عن الترحيلبسياسة عدم اإلعادة القسريةملتزمان السورية 
  

  تحديات أخرى  -ھاء
  
  عامة لمحة

  
   .وفقاً للفئة التي ينتمين إليھا تواجه الالجئات العراقيات تحد�يات إضافية تختلف طبيعتھا  

  
   المرأة المسنة  )أ(
  

فھذه الفئة من .  تواجه الالجئة العراقية المسنة عددا من التحديات التي تضعھا في وضع خطير للغاية  
تفرض عليھا أعباء مالية  روف صحية خطيرةمن ظ تعاني أو ،بأمراض مزمنةالنساء كثيراً ما تكون مصابة 

ويتعذر على ھذه الفئة إيجاد  . الرعاية الصحية وتكاليف وإليھا، الطبية ةمن العيادإضافية، منھا تكاليف التنقل 
ة لھا تعتمد عليھا تجد نفسھا في حالة بالغة الصعوبة عائلوالمرأة المسنة التي ال   .عمل بسبب السن والمرض

  . االستغاللمن وتتعرض لمزيد 
  
  التعذيب ةضحيالمرأة   )ب(
  

  ل في الجمھورية العربية السورية الجئ عراقي مسج� 23 000أكثر من تشير التقارير إلى أن�   
  ، وغالباطبيةالعناية الو النفسيرشاد إلويحتاج ھؤالء إلى ا  .لتعذيبل قد تعرضوافي األردن  1 500و

  .ھمالحفاظ على وظائفوفي المجتمعات المضيفة الستقرار ات كبيرة وھم يحاولون اصعوبما يواجھون 

                                                      
  .United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).  2008.  Jordan Situation Report, 15-30 April 2008نظر أ  )80(    
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إلناث ضحايا في حالة ا صعوبةأقلم مع الظروف المادية، ھو مھمة بالغة الوالتاليومية مع الحياة كي�ف التو
وفي ھذه .  ةشبكات الدعم المعتاد أي من أو عائلة دونبفي البلدان المضيفة سيما اللواتي يعشن  ال ،التعذيب
  . الالزمة تلق المساعدةما لم تعرضة لمزيد من اإليذاء واالستغالل صبح المرأة ت الحالة

  
  أو خطيرةزمنة التي تعاني من مشاكل صحية مالمرأة   )ج(
  

 . الجئة 42 000صحية خطيرة أو مزمنة من حالة  ينيعاناللواتي  اتعراقيال اتالجئيبلغ عدد ال  
تتعذر عمل، و إيجاد فرصة ، ويصعب عليھاّجھاد النفسيواإلي تشكو من الضيق المال وھذه الفئة من النساء

   .االجتماعية المشاركة في الحياةعليھا الحركة و
  
  مرأة المعوقة أو التي لھا أطفال معوقون ال  )د(
  

الجمھورية  إلىلالنتقال ت كل ما تملك في العراق باعوقد . ة تعيش من دون رجلعراقيامرأة فاطمة   
ومع أن مفوضية األمم المتحدة لشؤون  . ضمور العضالتالمصابين ب عالج طفليھاھدف ب ،العربية السورية

تكاليف  لىإضافة إلدوالرا في الشھر، با 12دفع يبقى على فاطمة أن ت تدعم معظم التكاليف الطبية،الالجئين 
، وھما بعد على الرعاية الطبية لطفليھا حصلذ إنھا ال تعرف كيف ستإفاطمة بقلق شديد شعر وت . النقل

   .)81(بحاجة إلى العالج لمدة ال تقل عن سنة
  

، في حين يستضيف األردن الجئ عراقي مسجل 4 000الجمھورية العربية السورية أكثر من تأوي   
وتواجه  . لعنف والتعذيب في العراقبفعل تعر�ضھم ل ةبدني، وكثيرون منھم مصابون بإعاقة 600حوالى 
في و . المضيفة بلدانالقين تحديات طبية ومالية كبيرة في أطفال معو� التي لھاة المعو�قة والعراقية الالجئ
 مشكلة ھو قو�المعطفل التعليم للوتوفير   .في البلدان التي لجأت إليھا االندماجقد يصعب عليھا ، كثيرة حاالت

فلن قين، أطفالھا المعو� في المنزل لرعاية كان على الوالدة التي تعيش بدون زوج أن تبقىإذا و. إضافية للوالدة
  . ، مما يعرض وضعھا المالي للتدھور السريعالعثور على عمليسھل عليھا 

                                                      
ي آذا   )81(     ـ ارس  /رأجرت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين مقابلة مع فاطمة وأسرتھا في الجمھورية العربية السورية ف ـ م

2008. 
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  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً
  

  وتحديات اإلعاقة ةاالقتصاديالتحديات التغلب على الالجئة العراقية و  -ألف
  

 امھني االمحلية تدريبواإلقليمية  غير الحكوميةمن وكاالت األمم المتحدة والمنظمات  قد�م عدد كبير  
. تساعدھن في جني الدخل والتغلّب على األعباء المالية مھارات اكتساب على الالجئات العراقيات لمساعدة

االعتماد  بتنظيم برامج لتشجيع في األردنمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ، قامت 2007عام  وفي
الشركاء نظّم ، 2007في عام و . مھني للنساء والرجال والشبابالتدريب الومنھا برامج  على الذات،

ونتيجة لھذه  . التجميلوحياكة السالل وحاسوب الللنساء في اللغة اإلنكليزية ودورات تنفيذيون للمفوضية ال
  . زلنالمالعمل من البرامج، تمكّنت أعداد كبيرة من النساء من 

  
 نقدية اتتقديم مساعدب 2007ديسمبر /كانون األولفي ين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئبدأت و  

وھذا  . بطاقات مصرفيةب لالجئين العراقيين في الجمھورية العربية السورية، وذلك عن طريق تزويدھم
الذھاب إلى مكتب المفوضية االضطرار إلى من دون المساعدة الحصول على ب ينسمح للمستفيداإلجراء 

من  ، تمكنت المرأة العراقية الضعيفةوبفضل ھذه البطاقات المصرفية أيضاً . واالنتظار في طوابير طويلة
لمتحدة لشؤون وكانت مفوضية األمم ا . مال األسرةكيفية إنفاق تحكّم باالستقالل المالي والتحقيق قدر من 

 ،ةالجئ عراقي في المنطق 28 800 على بطاقات مصرفية، 2008يونيو /حتى حزيران الالجئين قد وز�عت،
   .الجمھورية العربية السوريةاألردن وفي معظمھم 

  
جمھورية العربية الاألردن وعراقي في  128 000لنحو غذائية  المفوضية كذلك إعاناتوتقدم   

وقد نجحت المفوضية، حتى   .األسر الالجئة عن كاھل العبء الماليتسھم في التخفيف من  السورية ولبنان،
المواد الغذائية الموزعة توفر نسبة تتراوح أن بن والالجئويفيد   .المساعداتفي توزيع ھذا النوع من اآلن، 

دعم التكاليف الطبية لمالية  اتأيضا مساعدالمفوضية وتقدم   .)82(األسر نفقات في المائة من 70و 50بين 
، معداتين بالوتزود المفوضية بواسطة شركائھا التنفيذيين، الالجئين المعوق . الضعيفةفئات لالتي تتكبدھا ا

ورشات عمل حول دعم األقران في المفوضية أيضا نظم وت السماعات،و ات،والعكاز ،مثل الكراسي المتحركة
إتاحة فرص  المفوضية في األردن علىعمل ركز ت، 2008في عام و . التي تضم أفرادا معوقين حالة األسر
  . جميع األطفال المعوقينالتعليم ل

  
وھذه .  لتغلب على التحديات االقتصاديةلمساعدة الالجئين العراقيين يھا أيضاً فعللدول المعنية، وأما ا  

الظروف غير المستقرة  وطأة التخفيف منالمقدمة لھم، والحماية القانونية  عزيزتب المساعدة يمكن أن تكون
إمكانات عليم والتفرص على الخدمات الطبية والمواد الغذائية األساسية و ھمحصولتسھيل التي يعيشون فيھا، و

 الجمھورية العربية السورية الرعاية الصحية األساسية لالجئين العراقيينوتوفّر حكومتا األردن و  .النقل
 وزيادة لبلدان المضيفة،الملقاة على كاھل ا ضافيةاإل باألعباء الجھات المانحة الدولية االعترافوعلى . مجانا
  . سيما ذوي االحتياجات الخاصة دعم الالجئين، وال الھادفة إلىفي تنفيذ البرامج لھا  تھامساعد

  
  
  

                                                      
ي        )82(     ـ ين ف ـ ؤون الالجئ ـ دة لش ـ م المتح ـ حسب المقابالت التي أجريت مع عدد من الالجئين العراقيين في مكتب مفوضية األم

 .2008مايو /الجمھورية العربية السورية، أيار
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  ةالعراقيالجئة ضد ال  على أساس الجنس لعنفل وضع حد  -باء
  

لقضاء على العنف ضد باالتزام الدول ، ال يزال حقوق اإلنسانوجود اإلطار القانوني لالرغم من ب  
ولذلك من الضروري والالزم . مشكلةال حجم منفي التخفيف الدول  ارستمرا وال سيما مع ،المرأة ضعيفا
  . على الصعيدين الدولي والوطني بالكاملتنفيذ قوانين ومبادئ حقوق اإلنسان العمل على 

  
 ،ملافي أوساط الالجئين العراقيين اعتماد نھج ش على أساس الجنس لعنفويستدعي وضع حد ل  

فعلى المستوى القانوني، يجب العمل  . وكيةعلى المستويات القانونية والھيكلية والسلاتخاذ إجراءات فعالة و
سبل توفير والضحية ضمان حماية الزمة لاآلليات الوإنفاذھا، ووضع  القوانين التي تحظر العنفعلى سن 
ضباط  تكون مھمتھا توعية حكومية أقل تعقيداھياكل مستوى الھيكلي، ينبغي إنشاء الوعلى  . ھااالنتصاف ل

  . اخصوص العنف وضحايا عموماحقوق المرأة بواة بين الجنسين وقضايا المسابالشرطة والقضاة 
  

 ،رتكبة بحقھاالمالنتھاكات إبالغ الشرطة عن افي وتترد�د الالجئة العراقية، في الكثير من األحيان،   
القانونية،  ھاحقوق، يجب توعية المرأة بولذلك . غير القانوني اوضعھبعد انكشاف  ترحيلى الخشا تألنھ
في ھذا السياق، و  .بأي انتھاك أو تجاوز لھذه الحقوق السلطاتإبالغ من  لتتمكن أخرى بوسائلا تزويدھو

تضع في تصرفھن  وأن ات،العراقيات الخدمات القانونية واالجتماعية لالجئقدم تأن يمكن للدول المضيفة 
إعادة برامج ط الساخنة، ووالخطو ،المالجئ مجانا، وأن توفر لھن والعاملين االجتماعيين ينالقانونيالخبراء 
  .الجنس سعلى أسا لعنفبعد التعرض لوالنفسي  الجسدي التأھيل

  
 في أوساط الالجئينضد المرأة  العنفللقضاء على  حمالتيجب إطالق السلوكي،  المستوى علىو  

  . اًمومعئر المواطنين اسو خصوصا،
  

عربية السورية مجموعة من في الجمھورية الووضعت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين   
إنشاء آليات من ھذه اإلجراءات و  .على أساس الجنس الموحدة للتعامل مع حاالت العنف العملية جراءاتاإل

في األردن، و . الحصول على الخدمات الطبية والقانونية والنفسية واالجتماعيةالمرأة من تمكن التي اإلحالة 
واعتمدھا  ھاعوقّو على أساس الجنس، لعنفمعالجة ا قطر حيدلتوعملية  أيضا إجراءاتالمفوضية وضعت 

 ھذا النوع من منمن الناجيات  4 000نحو المفوضية وساعدت  . 2009مايو /أيارفي  اذيينفتكا يشر 14
على أساس  حاالت العنفتُحال مختلف و . )83(في الجمھورية العربية السورية 600العنف في األردن و 

  . ومن ثم إلى اختصاصيين في المعالجة النفسيةص الطبي لى عيادة للفحالجنس إ
  

في الجمھورية العربية السورية مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ، وقعت 2007في عام و  
 مشروع مشترك لمعالجة مختلف ضروببشأن  )اليونيسيف(األمم المتحدة للطفولة منظمة مذكرة تفاھم مع 

المتحدة  األمم، والتي تسعى مشتركة بين الوكاالتالجديدة المبادرة ال ياقسفي و  .على أساس الجنس العنف
، ستتخذ مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين النزاعاتأثناء العنف  ھذا النوع من مكافحةمن خاللھا إلى 

في له ة والتصد�ي العراقياة إجراءات محددة لمنع العنف ضد المرأة والفتللسكان وصندوق األمم المتحدة 
 الصندوق عيادة متنقلة للنساء في مركز تسجيلأنشأ ، وفي إطار ھذا التعاون . الجمھورية العربية السورية

                                                      
ـ  )83(     ويعود ذلك إلى النقص في . ةالمذكورة إال الحاالت التي جرى تقييمھا في الجمھورية العربية السوري 600ليست الحاالت ال

ھا    . عدد الموظفين، وإلى عدم القدرة على استيعاب أعداد أكبر ـ ن تعر�ض ـ د م ـ وال يشمل ھذه العدد جميع الحاالت التي تم� تحديدھا أو التأك
 .تقريبا حالة 2500ھي للخطر، و
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اة والفتمرأة الوخالل التسجيل، تجري إحالة   .وطبيب أطفالقانونية طبيب نسائي وقابلة دومة، يعمل فيھا 
  ، إذا ي شامل لھافحص صحل حيث تخضع يادةنف الجنسي في العراق إلى العشتبه بأنھا عانت من العالتي ي�

ويوفر عدد من  . التقني آمنة توفر الغذاء والمأوى والتعليم والتدريب وأنشئت مالجئ . اقتضت الضرورةما 
تعزيز الوقاية من العنف  وفي سياق . الرعاية االجتماعية والنفسية والمشورة القانونيةكذلك اآلمنة  المالجئ
لخطر االستغالل، للفئات المعرضة  فرص بديلة لكسب الرزقومالية ومادية  مساعدات ستقد�م، أيضاً الجنسي

  ،كذلك لنساء والفتياتالقانونيين لالمشورة والتمثيل وتُقد�م   .اللواتي يعشن من دون رجلمثل ربات األسر 
  . المعتقالتسيما  ال
  

المالية إلى ات مزيد من المساعدالحكومات تقديم الناشد مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وت  
الجئ عراقي  335 000المساعدة الطبية ألكثر من أم�نت المفوضية  وقد. البلدان المضيفة لالجئين العراقيين

إلى أعداد كبيرة من الدعم النفسي والمشورة الطبية المفوضية التي تقدم أن غير  . أنحاء المنطقة مختلف في
  . ما لم تتلقَ التمويل الكافي ھذه الخدماتمن االستمرار في تقديم ات، لن تتمكن العراقيات الالجئ

  
  التغلب على التحديات القانونية التي تواجه الالجئات  -جيم

  
، ال يزال المسؤولون عن حيط بموضوع العنف على أساس الجنسالتي ت المحرمات الثقافيةفي ظل   

مع ما تلقّوه من تدريب في أصول المحاكمات  دائما، ةالمطلوب اإلجراءاتلتطبيق غير مستعدين إنفاذ القانون 
  . العنفالناجيات من ھذا ضحايا لقانونية لالحماية التوفير وھذا الواقع يزيد من صعوبة   .الجزائية

  
البلدان تعتمد الشواغل األمنية، استمرار و ،األعباء االقتصادية تفاقمو ،الدعم الثنائيوفي غياب   

  . واستضافتھم لالجئين العراقييندداً في استقبال اتش أكثر اھجالمضيفة نُ
  

للمساعدة في التغلب في الوقت الراھن التدابير التالية تخذ مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وت  
  :بحقوقھا القانونيةرفع مستوى الوعي ومرأة، على الحالة المتردية لل

  
  ؛ نتأھيلھلبرامج معتقالت، ووضع الالاإلفراج عن النساء والفتيات بشأن التفاوض   )أ(  

. المعتقالتالطبي والنفسي للنساء والفتيات الدعم المشورة القانونية ووغير الغذائي  الدعم تقديم  )ب(  
أكثر اجتماعي نھج ت، كي يكون تدخلھا قائما على مع عائالت المعتقالوتعمل المفوضية في بيروت عن كثب 

  ؛ )ة لألسرةالوحيدمعيلة ال يھ تأو كان، نوقاصرأطفال في حال كان للمعتقلة ( شموال

  الحقوق القانونية للمرأة في أوساط الالجئين العراقيين؛ بلتوعية لإطالق حمالت   )ج(  

على  من العنف ياتالناجوصا خصولالجئين العراقيين،  ينتقديم المشورة والتمثيل القانوني  )د(  
  . أساس الجنس

  
  توصيات  -دال

  
شيا مع الحقوق المنصوص عليھا في اائج التي توصلت إليھا دراسة الحالة في العراق، وتماستنادا إلى النت

 حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني وغيرھا من صكوكاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
عضاء في البلدان األخلصت ھذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الموجھة إلى  ،موضوع ھذه الدراسة

   .نزاعحاالت الفي ضمان حقوق المرأة بھدف اإلسكوا 
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  الحقوق االقتصادية واالجتماعية  -1

  
  زيادة التمثيل السياسي للمرأة على جميع المستويات؛   - 

اإلعمار بعد انتھاء إعادة وجھود نزاعات، ال حلو ،إشراك المرأة في محادثات السالم  - 
  ؛ نزاعاتال

تمكين نمائية الھادفة إلى مشاريع اإلإيالء المزيد من االھتمام للو  خفض اإلنفاق العسكري  - 
  ؛ المرأة

 خاصة لتلبية برامجلتنفيذ  لبلدان المضيفة لالجئينلالجھات المانحة تخصيص جزء من أموال   - 
  ؛ ھاما بعدنزاعات واحتياجات المرأة في ال

مم المتحدة وقوات حفظ موظفي األلدى قضايا المساواة بين الجنسين برفع مستوى الوعي   - 
  اإلنسانية؛ ساعدات الموالعاملين في مجال السالم 

  وحرية التنقل؛  تعديل قوانين األحوال الشخصية المتعلقة بحضانة األطفال  - 

  ؛ القانوني مجانا والتمثيل  القانونية الحصول على المشورة تسھيل إمكانية  - 

  ؛ على أساس الجنس تقديم المشورة النفسية لضحايا التعذيب والعنف  - 

  ؛ مزمنةمرأة المصابة بأمراض وإعاقات الطبية لل الرعاية تقديم  - 

  .هوتجريماة والفتمرأة مكافحة االتجار بال  - 
  

  الالجئات  -2
  

  القانوني في عدم اإلعادة القسرية؛ن حقھبرفع مستوى الوعي بين النساء   - 

 جواز سفرالجئات، إذ يعمدون إلى حجز لتدابير لمنع استغالل أرباب العمل ما يلزم من اتخاذ   - 
  في التنقل؛  احريتھ وندقي�في، ة لھمضمان ويتخذونه بمثابة الالجئة

ومنحه سمة جنسيتھا له بنقل تعديل قوانين الجنسية من أجل السماح للمرأة المتزوجة من أجنبي   - 
  ؛ اإلقامة

  ؛ منطقتھاأو لدھا العودة إلى بة بالالجئ ضمان حق  - 

في الحصول على الغذاء والمأوى والمياه والتعليم بين المرأة والرجل اواة ضمان المس  - 
  ؛ في توزيع المساعداتفي مخيمات الالجئين ووذلك  ،والخدمات االجتماعية والصحية

  إشراك المرأة في عمليات إدارة المخيمات؛   - 

بالمھارات ن تزويدھالمھني و تدريبال تقديم خالل تحقيق التمكين االقتصادي لالجئات من  - 
ة جدا ريالقروض الصغ العمل، وتقديم فرصتوفير ووالقدرات الالزمة للعمل وجني الدخل، 

  ؛ اتالمجموعلألفراد أو 

امرأة في غياب ترأسھا تالتي  ةلمجموعات المعرضة للخطر مثل األسرلتقديم مساعدة خاصة   - 
يس لھا من يعيلھا في ل المرأة التيتعدد الزوجات، والمتزوجة من رجل م، والمرأة الرجل
  ؛ العائلة
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  ؛اتلالجئالبناء قدرات  تدريبية توفير برامج  - 

  ؛ وتعليمھن على الحاسوبالالجئات تدريب لتنظيم أنشطة   - 

  . اتحقوق الالجئبتوعية المجتمعات المحلية المضيفة   - 

  
  الجنس على أساس العنف مختلف أشكال مكافحة  -3

  
توفير و ھاضمان إنفاذلآليات خاصة ووضع  ،الجنسي فالعن مختلف ضروب قوانين تحظرسن   - 

  ؛ العنف ھذا الحماية وسبل االنتصاف لضحايا

تقديم جسديا وعقليا و والمتضرراتمن العنف الجنسي  اتصاف الكامل للناجيتتوفير سبل االن  - 
  ؛ لھن�المساعدة 

من  اتوالناجيا، عموم ھاوحقوق المرأةضباط الشرطة والقضاة بقضايا عمل على تعزيز وعي ال  - 
  ؛ خصوصا الجنس على أساسالعنف 

الخبراء القانونيين  مجانية، عن طريقالخدمات القانونية واالجتماعية الب اتالجئال تزويد  - 
  والعاملين االجتماعيين؛ 

  ساخنة؛ الخطوط المالجئ وال، مثل لمساعدة ضحايا العنف الجنسي الھياكل الضرورية إنشاء  - 

  والنفسي؛  الجسدي برامج التأھيلفي الجنسي  ضحايا العنفإشراك   - 

شراك إوذلك ب  .عمومافي أوساط الالجئين والجمھور  لعنفوضع حد لحمالت لالإطالق   - 
في توفير التدريب الالزم للمتطوعين و ،والمعالجةوقاية اآلليات الوطنية المعنية بالالالجئين في 

قضايا توعية بالوالنساء في دورات الرجال ، وإشراك ومعالجتهمنع العنف الجنسي مجال 
  . العنف الجنسي

  
  تشريعاتال سن�  -4

  
 القوانين التيوكذلك  ،العنف ضد المرأة من العقابمرتكبي إفالت  تشجع إلغاء القوانين التي  - 

  يز ضد المرأة؛ يتم تنطوي على

ھذه  ألنھا، مأو رجبتر أحد أعضائھا أو المرأة على جلد  تنص� التيالقضائية إلغاء األحكام   - 
  ؛ أعمال تعذيببمثابة  األعمال ھي

حاالت النزاع من العنف في مرأة حماية الفعالة لممارسات اعتماد قوانين وسياسات ووضع   - 
مرأة من الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الوقادتھم مقاتلين الفالت إ عدم وضمانوبعدھا، 
  ؛العقاب

والتحقيق ي منع جميع أعمال العنف الجنسباتھا التزام، حول منفردة ومجتمعة ،الدولمساءلة   - 
النظر صرف بو ،بموجب القانون الدوليوذلك ، تعويض عن ضحاياھاوالمرتكبيھا  فيھا ومعاقبة

  ؛ الحرب أوقات السلم أوارتُكبت في  كانت قد عما إذا

  المحاكم الدولية؛  ھافي الھيئات القضائية، بما في المرأةزيادة تمثيل   - 
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 مثل اتفاقيات جنيفنزاعات، ب والوالحراالتفاقيات ذات الصلة بلى المصادقة ع  - 
  ؛ الملحقة بھا بروتوكوالتالو

االختياري  بروتوكولالواتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التصديق على   - 
  ؛ الحربالسلم وفي أوقات لضمان احترام حقوق المرأة 

عمال التعذيب والسجن واالعتقاالت الجماعية والعقاب أيرتكبون تجريم المتحاربين الذين   - 
  ؛ ن والطرد القسري للسكان المدنيينالجماعي وتدمير المساك

  الرئاسية مرتكبي الجرائم ضد المرأة؛  العفو ومراسيم ةالملكياإلعفاءات  شملال تأ الحرص على  - 

  .غتصاباال ھا، بما فيائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانيةجر مرتكبي محاكمة  - 
  

  توعيةالإطالق حمالت   -5
  

الھيئات الدينية والتقليدية  ھاالمجتمع المدني، بما فيھيئات الحكومات المحلية واتخاذ ضمان   - 
  ؛ مرأةلوقف العنف ضد الفعالة  ، إجراءاتوالسلطات الرسمية

، مثل يةلقانونا ومن ھذه الحقوق الحقوق ،المرأة لحمايتھا من االستغالل حقوقبزيادة الوعي   - 
  ؛اإلقامة الحق في رفع دعوى قضائية بغض النظر عن وضع

عن ين المسؤولالمدعين العامين القضاة ولدى بين الجنسين  بقضايا المساواة رفع مستوى الوعي  - 
  ؛ العنف ضد المرأةقضايا 

جل حماية أمن  ،قضايا المساواة بين الجنسين في صفوف الشرطة والجيشبرفع مستوى الوعي   - 
  .في حاالت النزاع المرأة حقوق
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