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أصبــح مــن الُمعتــرف بــه علــى نطــاق واســع اليــوم أن تحســين وضــع النســاء والفتيــات وتعزيــز حقوقهــن يمكــن أن يعــود 
بالفائــدة علــى المجتمــع ككل، فضمــان الحصــول علــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة، والحمايــة مــن العنــف القائــم 
علــى النــوع االجتماعــى، مــن بيــن التدابيــر الهامــة األخــرى التــى مــن شــأنها تحســين صحــة األســر والمســاهمة فــي الرفــاه 
االقتصــادي للمجتمعــات بأكملهــا، بمــا فــي ذلــك أثنــاء حــاالت الطــوارئ اإلنســانية. وقــد أكــدت العديــد مــن الصكــوك 
الدوليــة والمؤتمــرات وفــي اآلونــة األخيــرة أهــداف التنميــة المســتدامة علــى أهميــة إعطــاء النســاء والفتيــات، بمــا فــى 

ذلــك الفتيــات المراهقــات حقوقهــن، والقضــاء علــى أي عنــف أو تمييــز يســتهدفهن.
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المساواة بين الجنسين
حـق مـن حقـوق اإلنسـان.  الجنسـين هـي  بيـن  المسـاواة 
الخـوف  مـن  والتحـرر  بكرامـة  العيـش  والفتـاة  للمـرأة  يحـق 
المنطقـة  تتميـز  تنوعهـا،  مـن  الرغـم  الحاجـة. وعلـى  ومـن 
األسـرية  والهيـاكل  األبويـة  االجتماعيـة  بالنظـم  العربيـة 
العـام  المجاليـن  فـي  الرجـل  لـدور  األولويـة  تعطـي  التـي 
معـدالت  ألعلـى  موطًنـا  أيًضـا  تعتبـر  أنهـا  كمـا  والخـاص، 
األميـة بيـن اإلنـاث وأدنـى معـدالت لمشـاركة النسـاء فـي 
القـوى العاملـة فـي العالـم. وال تـزال المـرأة فـي المنطقة 
العربيـة تواجـه مشـاكل خطيـرة فيمـا يتعلـق بالحصـول على 
الرعايـة الصحيـة والمعلومـات والتعليـم والدخـل، ممـا أدى 
مسـتويات  علـى  للعنـف  والتعـرض  الفقـر  انتشـار  إلـى 
واسـعة النطـاق. وباإلضافـة إلـى ذلـك، فإن وصـول المرأة 
إلـى العدالـة والمسـاعدة القانونيـة محـدوًدا وغالًبـا مـا يتـم 
عرقلتـه بشـكل متعمـد، فـي حيـن يـؤدي اإلقصـاء والقيـود 
االجتماعية المفروضة على الحريات األساسـية إلى تفاقم 
مسـتمر ألوجه الحرمان التي تتعرض لها النسـاء والفتيات.

إن المسـاواة بيـن الجنسـين تعتبـر شـرًطا أساسـًيا 
حيـث  الفقـر:  مـن  والحـد  التنميـة  عجلـة  لدفـع 
وإنتاجيـة  صحـة  فـي  الُممَكنـات  النسـاء  ُتسـاهم 
األسـر والمجتمعـات بأكملهـا، كمـا تشـارك بشـكل 
مباشـر فـي تحسـين االقتصـاد فـي مجتمعاتهـن.

تـدل علـى األهميـة  أدلـة دامغـة  الرغـم مـن وجـود  وعلـى 

وتعزيـز  الفقـر  مـن  الحـد  أجـل  مـن  المـرأة  لتمكيـن  البالغـة 
التنمية ومواجهة التحديات األكثر إلحاًحا في العالم، ال تزال 
المساواة بين الجنسين وعًدا غير ُمحقق، ال سيما أثناء حاالت 
الطوارئ مثل األوضاع اإلنسانية والسياقات الهشة، عندما 
تضعـف الشـبكات التقليديـة لألمـان العائلـي واالجتماعي. 

يدعـــم صنـــدوق األمـــم المتحـــدة للســـكان، ألكثـــر مـــن 
ــك  ــى ذلـ ــا فـ ــات، بمـ ــاء والفتيـ ــوق النسـ ــا، حقـ 30 عاًمـ
الفتيـــات المراهقـــات ورفاههـــن مـــن خـــال العمـــل مـــع 
الحكومـــات لتعزيـــز اإلصاحـــات القانونيـــة والسياســـية 
وجمـــع البيانـــات التـــي تراعـــي الفـــوارق بيـــن الجنســـين، 
ودعـــم المبـــادرات التـــي مـــن شـــأنها تحســـين صحـــة 
ــية.  ــة والجنسـ ــة اإلنجابيـ ــاص الصحـ ــكل خـ ــرأة وبشـ المـ
ــدة  ــم المتحـ ــدوق األمـ ــم صنـ ــك، يدعـ ــوازاة ذلـ ــي مـ فـ
قـــرارات  اتخـــاذ  فـــي  النســـاء  حـــق  بقـــوة  للســـكان 
والجنســـية،  اإلنجابيـــة  صحتهـــن  بشـــأن  مســـتنيرة 
والتـــي تؤثـــر علـــى حياتهـــن بأكملهـــا. وفـــي المنطقـــة 
العربيـــة، يعمـــل صنـــدوق األمـــم المتحـــدة للســـكان 
المعنيـــة  اإلقليميـــة  الهيئـــات  مـــع  وثيـــق  بشـــكل 
اإلقليمـــي  المكتـــب  مثـــل  اإلنســـان،  بحقـــوق 
والمعهـــد  اإلنســـان،  لحقـــوق  الســـامي  للمفـــوض 
ــدف  ــك بهـ ــان وذلـ ــوق اإلنسـ ــي لحقـ ــي اإلقليمـ العربـ
اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة  المؤسســـات  إشـــراك 
فـــي تعزيـــز الصحـــة والحقـــوق اإلنجابيـــة والجنســـية.
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القضايا الرئيسية حول تمكين المرأة 
إن معالجــة المســائل المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين وتعزيــز تمكيــن المــرأة يتطلــب تدخــات اســتراتيجية علــى جميــع 

المســتويات الخاصــة بوضــع البرامــج وُصنــع السياســات، بمــا فــي ذلــك:

الصحة اإلنجابية:
إن قـــدرة المـــرأة علـــى التحكـــم فـــي خصوبتهـــا 
وتحقيـــق  لتمكينهـــا  أساســـًيا  أمـــًرا  يعتبـــر 
المســـاواة. عندمـــا تســـتطيع المـــرأة أن تنظـــم 
حياتهـــا،  بقيـــة  تنظـــم  أن  يمكنهـــا  أســـرتها، 
حقوقهـــا  وتعزيـــز  حمايـــة  فـــإن  َثـــم  ومـــن 
فـــي  الحـــق  ذلـــك  فـــي  بمـــا   - اإلنجابيـــة 
تحديـــد عـــدد وتوقيـــت الـــوالدات والمباعـــدة 
لضمـــان  ضرورًيـــا  أمـــًرا  تعتبـــر   – بينهـــا 
كامـــل  بشـــكل  المشـــاركة  علـــى  قدرتهـــا 
المجتمـــع. فـــي  المســـاواة  قـــدم  وعلـــى 

وباإلضافــة إلــى ذلك، وألســباب فســيولوجية 
واجتماعيــة مًعــا، تعتبــر النســاء أكثــر عرضــة مــن 
الرجــال لمشــاكل الصحــة اإلنجابيــة، حيــث أن 
مضاعفــات الحمــل أو الــوالدة هــي الســبب 
الرئيســي الثاني في وفيات النســاء في سن 
اإلنجــاب فــي العالــم. إن الفشــل فــي توفيــر 
المعلومــات والخدمــات والظــروف لمســاعدة 
النســاء علــى حمايــة صحتهــن اإلنجابيــة يعتبــر 
تمييــز قائــم علــى النــوع االجتماعــى ويشــكل 
والحيــاة. الصحــة  فــي  المــرأة  لحــق  انتهــاًكا 

التمكين التعليمي:
ــم  ــن فــي العال ــن األميي ــي البالغي ــي ثلث حوال
مــن النســاء. إن غيــاب التعليــم ُيقيــد بشــدة 
المعلومــات والفــرص.  إلــى  المــرأة  وصــول 
ــل  ــادة تحصي ــك، فــإن زي علــى العكــس مــن ذل
بالنفــع  يعــود  للتعليــم  والفتيــات  النســاء 

لألجيــال  كلهــا  والمجتمعــات  األفــراد  علــى 
العاليــة  المســتويات  ترتبــط  حيــث  القادمــة. 
مــن تعليــم المــرأة بانخفــاض معــدل وفيــات 
الخصوبــة،  معــدل  وانخفــاض  الرضــع 
لألطفــال. أفضــل  مســتقبل  وكذلــك 
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التمكين السياسي:
ال يمكــن أن تتحقــق المســاواة بيــن الجنســين 
أن  غيــر  المؤسســات.  وإنفــاذ  دعــم  دون 
وجــود العديــد مــن المؤسســات االجتماعيــة 
مســاواة  ذلــك  مــع  يضمــن  ال  والقانونيــة 
وحقــوق  القانونيــة  الحقــوق  فــي  المــرأة 
إلــى  الوصــول  وفــي  األساســية،  اإلنســان 
المــوارد أو التحكــم فيهــا، أو فــي العمــل و 
ــة أو السياســية. الدخــل والمشــاركة االجتماعي
ويســتمر الرجــال فــي احتــال معظــم مواقــع 
مــع وجــود  السياســية والقانونيــة،  الســلطة 
22 فــي المائــة فقــط مــن النســاء البرلمانيــات 
علــى ســبيل المثــال علــى مســتوى العالــم. 

ــر مــن  ــق فــي كثي ــك، ال تطب ــى ذل وعــاوة عل
ــن التــى تصــب فــى مصلحــة  ــان القواني األحي
المــرأة مثــل القوانيــن ضــد العنــف المنزلــى.

ــة، يؤمــن صنــدوق األمــم  فــي المنطقــة العربي
المعلومــات  توفيــر  بــأن  للســكان  المتحــدة 
والخدمــات الصحيــة المائمــة، بمــا فــي ذلــك 
النــوع  علــى  القائــم  العنــف  مــن  للناجيــات 
االجتماعــى، يســهم فــي تعزيــز صمــود النســاء 
والفتيات، وُيشــارك في تمكينهن ومســاعدتهن 
بــداًل  المجتمــع  داخــل  فاعلــة  قــوة  ليصبحــن 
مــن كيــان مهمــش أو عــبء علــى االقتصــاد.

التمكين االقتصادي:
ســتة مــن بيــن كل 10 مــن أفقــر األشــخاص 
ويســتمر  النســاء.  مــن  هــم  العالــم  فــي 
ألن  جزئًيــا  االقتصاديــة  الفــوارق  وجــود 
ــور داخــل األســر  ــر المأج ــر مــن العمــل غي الكثي

والمجتمعــات يقــع علــى كاهــل المــرأة، وألن 
المــرأة ال تــزال تعانــي مــن التمييــز فــي المجال 
االقتصــادي، ممــا يؤثــر علــى الدخــل والمزايــا.
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العنف القائم على النوع االجتماعي 
أكثــر  مــن  واحــد  هــو  والفتيــات  النســاء  ضــد  العنــف 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان انتشــاًرا فــي العالــم. وهــو ال 
حيــث  أو وطنيــة،  اقتصاديــة  أو  اجتماعيــة  حــدوًدا  يعــرف 
العالــم  ثــاث نســاء فــي  بيــن كل  ُيقــدر أن واحــدة مــن 
تعانــي مــن االعتــداء البدنــي أو الجنســي فــي حياتهــا.

العالميــة  الصحــة  منظمــة  عــن  الصــادرة  للبيانــات  وفًقــا 
مــن عــام 2013، تتعــرض واحــدة مــن بيــن كل ثــاث نســاء 
للضــرب أو اإلكــراه علــى ممارســة الجنــس أو اإلعتــداء بــأي 
طريقــة أخــرى - وغالًبــا مــن قبــل شــخص تعرفــه. وواحدة من 
كل خمــس نســاء تعرضــت لاعتــداء الجنســي فــي مرحلــة 
ــة، وذلــك حســب التقريــر الصــادر فــي عــام 2014.  الطفول

وُتشير البيانات من منظمة الصحة العالمية إلى أن النساء 
الاتـي تعرضـن لاعتـداء الجسـدي أو الجنسـي هـن أكثـر 
عرضـة بنسـبة 16 فـي المائـة النخفـاض وزن أطفالهـن عند 
الـوالدة، و أن احتماليـة تعرضهن لإلجهاض تصل للِضعف. 
أكثـر عرضـة  النسـاء  المناطـق، يكـون هـؤالء  وفـي بعـض 
بنسـبة 50 فـي المائـة الكتسـاب فيـروس نقـص المناعـة 
البشـرية، وذلـك وفًقـا لتقريـر عـام 2013 الصادر عـن برنامج 
األمـم المتحـدة المشـترك المعني بفيـروس نقص المناعة 
)اإليـدز(. المكتسـب  المناعـة  نقـص  البشـرية/متازمة 

ُيعــد  ال  االجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم  العنــف  إن 
فــردي،  بشــكل  والفتيــات  النســاء  لحقــوق  انتهــاًكا  فقــط 
ضحايــاه  منــه/  الناجيــات  صحــة  ُيقــوض  أيًضــا  أنــه  بــل 
الجنــاة  إفــات  إن  واســتقاليتهن.  وأمنهــن  وكرامتهــن 
مــن العقــاب فــي كثيــر مــن األحيــان، والخــوف الناتــج عــن 
تصرفاتهــم لــه تأثيــر علــى جميــع النســاء والفتيــات، بمــا 
فــي  والفتيــات  النســاء  مســاهمات  تحجيــم  ذلــك  فــي 
والتقــدم. والســام  الدوليــة  التنميــة  تحقيــق  ســبيل 

وقــد يشــمل العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي زواج 
ختــان  عــن  فضــًا  والقســري،  الُمبكــر  والــزواج  األطفــال 
مــن  العنــف  مــن  الناجيــات  تعانــي  أن  ويمكــن  اإلنــاث. 
عواقــب تتعلــق بالصحــة اإلنجابيــة والجنســية، بمــا فــي ذلك 
حــاالت الحمــل القســري وغيــر المرغــوب بــه، اإلجهــاض غيــر 
المأمــون، ناســور الــوالدة، األمــراض المنقولــة جنســًيا بمــا 
فــي ذلــك فيــروس نقــص المناعة البشــرية، وحتى الموت.

إلــى أن المنطقــة العربيــة هــي ليســت  وتجــدر اإلشــارة 
النــوع  علــى  القائــم  العنــف  مــن  تعانــي  التــي  الوحيــدة 

ــذي  االجتماعــي، ولكــن معــدل انتشــاره فــي المنطقــة وال
معــدل  أعلــى  ثانــي  صاحبــة  جعلهــا   37% إلــى  يصــل 
بمعــدل 37.5٪(. آســيا  جنــوب شــرق  )بعــد  العالــم  فــي 

فــي المنطقــة العربيــة،  ٪37 مــن النســاء الاتــي تعرضهــن 
ألحــد أشــكال العنــف مــرة واحــدة علــى األقــل فــي حياتهــن 
قدمــن باغــات للجهــات المختصــة بذلــك، ولكــن هنــاك 
مؤشــرات موثوقــة تشــير إلــى أن النســب المئويــة فــي 
جميــع أنحــاء المنطقــة قــد تكون أعلى. وقد كشــفت دراســة 
حــول انتشــار العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي 
المغــرب أن ٪62.8 مــن النســاء الاتــي تتــراوح أعمارهــن 
بيــن 64-18 ســنة عانيــن مــن العنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي مــرة واحــدة علــى األقــل فــي حياتهــن. وعــاوة 
علــى ذلــك، غالًبــا مــا يتــم التســاهل مــع المغتصبيــن أو 
حتــى يتــم تبرئتهــم بموجــب القوانيــن الوطنيــة فــي الــدول 
العربيــة إذا مــا تزوجــوا مــن ضحاياهــم. فــي المغــرب، أدى 
انتحــار ضحيــة االغتصــاب التــي ُأجبــرت علــى الــزواج مــن 
مغتصبهــا فــي عــام 2014 إلــى إلغاء المادة 475 من قانون 
الماحقــة  تجنــب  للمغتصبيــن  تســمح  التــي  العقوبــات 
تونــس،  وفــي  ضحاياهــم.  مــن  تزوجــوا  إذا  القضائيــة 
أســفرت دعــوة ومناصــرة صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان 
إلدراج مــادة ضــد العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
فــي اعتمــاد المــادة رقــم 46 فــي الدســتور الجديــد )2014(، 
والتــي تنــص علــى أن “تتخــذ الدولــة جميــع التدابيــر الازمــة 
مــن أجــل القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة”. كذلــك، دعــم 
المــرأة  شــؤون  وزارة  للســكان  المتحــدة  األمــم  صنــدوق 
واألســرة والطفولة وشــركائه في تونس في وضع قانون 
فريــد وشــامل عــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.

إن صنـدوق األمـم المتحـدة للسـكان هـو واحـًدا مـن 
تعمـل  التـي  المتحـدة  األمـم  الرائـدة فـى  الـوكاالت 
على تعزيز ثقافة وممارسـة المسـاواة بين الجنسـين 
وتمكيـن المـرأة، ومعالجـة اآلثـار الجسـدية والعاطفية 
للعنـف القائـم علـى  النـوع االجتماعـي. وتقـدم برامـج 
صندوق األمم المتحدة للسـكان المسـاعدة النفسـية 
والعـاج الطبـي وحقائب مسـتلزمات ما بعد التعرض 
لاغتصـاب للناجيـات، كما يعمل على تعزيز حق جميع 
النسـاء والفتيـات، بمـا فى ذلـك الفتيـات المراهقات 
فـي التمتـع بحيـاة خاليـة مـن العنف وسـوء المعاملة. 
ويتـم تنفيـذ هـذه البرامـج غالًبـا فـي شـراكة مع األمم 
المتحـدة وأصحـاب المصلحة اإلقليمييـن والوطنيين. 
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الدعم الُمقدم للناجيات من العنف القائم
على النوع االجتماعى

علــى الرغــم مــن العمــل المكثــف الــذي تقوم بــه المنظمات 
النســائية والحكومــات والشــركاء اآلخريــن، إال أن العديــد 
مــن النســاء والفتيــات، بمــا فــى ذلــك الفتيــات المراهقــات 
الاتــي يتعرضــن للعنــف مــا زالــن يفتقــرن إلــى الخدمــات 
األساســية التــي تدعــم ســامتهن وصحتهــن ووصولهــن 
يشــارك  االحتياجــات،  لتلــك  واســتجابًة  العدالــة.  إلــى 
األمــم  برنامــج  فــي  للســكان  المتحــدة  األمــم  صنــدوق 
المتحــدة المشــترك المعنــي بالخدمــات األساســية للنســاء 
ُأطلــق فــي  والــذي  للعنــف،  الاتــي تعرضــن  والفتيــات 
ــدة للمــرأة،  ــة األمــم المتح ــام 2015، بالتشــارك مــع هيئ ع
ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، 
الصحــة  ومنظمــة  اإلنمائــي،  المتحــدة  األمــم  وبرنامــج 
إلــى توفيــر فــرص أفضــل  البرنامــج  العالميــة. ويهــدف 
للوصــول إلــى مجموعــة منســقة مــن الخدمــات األساســية 
وذات الجــودة ومتعــددة القطاعــات لجميــع النســاء والفتيات 
الاتــي تعرضــن إلــى أعمــال العنــف القائــم علــى النــوع 
ــد األمــم المتحــدة الحكومــات فــي  ــك تؤي االجتماعــي. لذل
إنشــاء نظــم وطنيــة إلدارة حــاالت العنــف القائــم على النوع 
الدوائــر  خــال إشــراك مختلــف  االجتماعــي، وذلــك مــن 
ــة فــي نهــج اســتجابة  ــر الحكومي ــة والمنظمــات غي الحكومي
مترابطــة ومتســقة وتوفيــر الخدمــات للناجيــات مــن العنــف 
ــل الخدمــات النفســية  ــوع االجتماعــي، مث ــى الن ــم عل القائ
واألمنــي  القانونــي  والدعــم  والطبيــة  واالجتماعيــة 
اإلجــراءات  عــن  وافيــة  معلومــات  وتوفيــر  )الُشــرطي(، 
للســماح للناجيــة بــأن تقــرر الخدمــات التــي تحتــاج إليهــا.

كما يضطلع صندوق األمم المتحدة للســكان بدوٍر رئيســي 
االجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم  للعنــف  التصــدي  فــي 
مــن خــال عملــه فــي مجــال الصحــة الجنســية واإلنجابيــة. 
وتعتبــر مراكــز الخدمــات الصحيــة مــن بيــن األماكــن األولــى 
التــي تلجــأ إليهــا الناجيــات مــن اإلعتــداء لطلــب المســاعدة. 
وبوصفــه الوكالــة الرائــدة لألمــم المتحــدة التــي تعمــل فــي 
مجــال حقــوق الصحــة االنجابيــة والجنســية، يتمتــع صنــدوق 
الوصــول  فــي  نســبية  بميــزة  للســكان  المتحــدة  األمــم 
إلــى النســاء والفتيــات المتضــررات بحكــم توفيــره لخدمــات 
تذهــب  حيــث  الصحيــة،  المراكــز  فــي  اإلنجابيــة  الصحــة 
معظــم  فــإن  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  والفتيــات.  النســاء 
النائيــة - مــن المرجــح أن  النســاء - حتــى فــي المناطــق 
تســعين للحصــول علــى خدمــات تنظيــم األســرة أو صحــة 
ــا يجعــل  ــى األقــل فــي حياتهــن، مم ــدة عل ــرة واح األم لم

الرعايــة الصحيــة مدخــًا ُمهًمــا للحصــول علــى المعلومــات 
والمســاعدة المرتبطــة بالعنــف. عنــد الســعى للحصــول 
علــى الخدمــات الصحيــة، يميــل األشــخاص، وفــي هــذه 
الحالــة النســاء والفتيــات، إلــى مشــاركة بعــض المعلومــات 
يمكــن  بواســطتها  والتــي  وظروفهــن،  أحوالهــن  عــن 
للعامليــن المســئولين وذوي الخبــرة فــي مجــال الصحــة أن 
يثبتــوا مــا إذا تعرضــت المــرأة للعنف أو اإلســاءة، ويمكنهم 
أيًضــا اقتــراح طــرق للتعامــل مــع الصدمــة التــي واجهتهــا.

ــم  ــدوق األمـ ــا صنـ ــي يدعمهـ ــة التـ ــج الصحيـ ــر البرامـ وتوفـ
النســـاء  حقـــوق  حـــول  المعلومـــات  للســـكان  المتحـــدة 
العيـــش دون  ذلـــك حقهـــن فـــي  بمـــا فـــي  والفتيـــات، 
ــدادات  ــج اإلمـ ــذه البرامـ ــر هـ ــا توفـ ــاءة. كمـ ــرض لإلسـ التعـ
الطبيـــة األساســـية، مثـــل حقائـــب مســـتلزمات مـــا بعـــد 
خـــال  الطبيـــة  اإلمـــدادات  مـــع  لاغتصـــاب  التعـــرض 
الســـاعات االثنـــي وســـبعين ســـاعة األولـــى مباشـــرة بعـــد 
أيًضـــا وســـائل  الجنســـي. كمـــا تشـــمل  العنـــف  وقـــوع 
ــات،  ــاعدة الناجيـ ــوارئ لمسـ ــاالت الطـ ــل فـــي حـ ــع الحمـ منـ
والقانونيـــة.  واالجتماعيـــة  النفســـية  المشـــورة  ودعـــم 
واألردن،  والعـــراق،  ولبنـــان،  ومصـــر،  جيبوتـــي،  فـــي 
ــدة  ــم المتحـ ــدوق األمـ ــس، يعمـــل صنـ ــال، وتونـ والصومـ
ــة ووكاالت  ــات الوطنيـ ــن الحكومـ ــراء مـ ــع النظـ ــكان مـ للسـ
األمـــم المتحـــدة األخـــرى لوضـــع البروتوكـــوالت الوطنيـــة 
التـــي تنظـــم المســـؤوليات بيـــن المؤسســـات الوطنيـــة 
لحـــاالت  فعاليـــة  األكثـــر  االســـتجابة  لتمكيـــن  المختلفـــة 
العنـــف القائـــم علـــى النـــوع االجتماعـــي بحيـــث تتلقـــى 
والنفســـي،  والجســـدي،  الطبـــي،  الدعـــم  الناجيـــات 
ومائـــم.  كاٍف  نحـــو  علـــى  واالجتماعـــي  والقانونـــي، 

وفــي األوضــاع اإلنســانية، يوفــر صنــدوق األمــم المتحــدة 
للســكان اســتجابته للناجيــات مــن العنــف القائم علــى  النوع 
االجتماعــي، ويضــع إنهــاء محنتهــن علــى رأس أولوياتــه. 
والســودان،  واألردن،  والعــراق،  ولبنــان،  ســوريا،  فــي 
أولئــك  احتياجــات  تلبيــة  يعتبــر  واليمــن،  والصومــال، 
الاتــي تعرضــن للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
األمــم  لصنــدوق  اإلنســانية  اإلســتجابة  محــور  هــو 
المتحــدة للســكان، ســواء كان ذلــك مــن خــال تزويدهــن 
بالخدمــات، وتشــمل الخدمــات فــي مجــال الصحــة الجنســية 
ومســتلزمات  الصحيــة  المنتجــات  توزيــع  أو  واإلنجابيــة، 
كرامتهــن. حمايــة  علــى  تســاعد  التــي  العامــة  النظافــة 
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تشوية األعضاء التناسلية لإلناث 
)الختان(

تشـــويه األعضـــاء التناســـلية المعـــروف بالختـــان هـــو 
ممارســـة تنطـــوي علـــى قطـــع أو بتـــر األعضـــاء التناســـلية 
ـــد العالمـــي،  ـــى الصعي ـــة. وعل ـــر طبي ـــاث ألســـباب غي لإلن
تشـــير التقديـــرات إلـــى أن 200 مليـــون فتـــاة وامـــرأة علـــى 
قيـــد الحيـــاة اليـــوم قـــد خضعـــن لشـــكل مـــن أشـــكال ختـــان 
اإلنـــاث. ويعمـــل صنـــدوق األمـــم المتحـــدة للســـكان لنبـــذ 
هـــذه الممارســـة الضـــارة مـــن خـــال تنســـيق جهـــود منظمة 
إلشـــراك صنـــاع السياســـات، كمـــا يســـعى للحصـــول 
علـــى دعـــم قـــادة المجتمـــع والمجتمـــع المدنـــي، بمـــا 
فـــي ذلـــك المنظمـــات الدينيـــة فـــي تغييـــر الممارســـات 
االجتماعيـــة، وباالشـــتراك مـــع منظمـــة األمـــم المتحـــدة 
للطفولـــة - اليونيســـيف، يقـــود صنـــدوق األمـــم المتحـــدة 
للســـكان أكبـــر برنامـــج عالمـــي لتســـريع العمـــل لنبـــذ هـــذه 

الممارســـة، مـــع التركيـــز فـــي الوقـــت الراهـــن علـــى 17 
دولـــة أفريقيـــة مـــن بينهـــا خمـــس فـــي المنطقـــة العربيـــة 
ـــي، اليمـــن. وهـــي: مصـــر، الســـودان، الصومـــال، جيبوت

الوطنيـــة  الصحيـــة  المســـوح  معظـــم  ســـجلت  وقـــد 
مؤخـــًرا معـــدالت انتشـــار ختـــان اإلنـــاث والتـــي تزيـــد 
ـــي  عـــن  ٪80 فـــي مصـــر والصومـــال والســـودان وجيبوت
بيـــن النســـاء الاتـــى تتـــراوح أعمارهـــن بيـــن 15 - 49 
أكبـــر  لديهـــا  مصـــر  فـــإن  ذلـــك،  علـــى  عـــاوة  ســـنة. 
ــذه  ــن لهـ ــي خضعـ ــم الاتـ ــى العالـ ــاء فـ ــن النسـ ــدد مـ عـ
العـــادة الضـــارة وُيقـــدر  بحوالـــي 27.2 مليـــون امـــرأة ، 
فـــي حيـــن ســـجلت الصومـــال أعلـــى معـــدل انتشـــار 
.98٪ بنســـبة  العالـــم  فـــي  اإلنـــاث  ختـــان  لممارســـة 
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زواج األطفال /الزواج القسرى أو 
الزواج المبكر

وعلــى  اإلنســان.  لحقــوق  انتهــاك  هــو  األطفــال  زواج 
الرغــم مــن وجــود قوانيــن ضــد زواج األطفــال، إال أن هــذه 
الممارســة ال تــزال منتشــرة علــى نطــاق واســع، ويرجــع 
ذلــك جزئًيــا إلــى الفقــر وعــدم المســاواة بيــن الجنســين. 
ــات  ــة، واحــدة مــن بيــن كل ثــاث فتي ــدان النامي ففــي البل
تتــزوج قبــل بلوغهــا عامهــا الثامــن عشــر، وواحــدة مــن بيــن 
كل تســعة تزوجــت وهــي دون ســن 15 ســنة. ومعظــم 
الــدول العربيــة ليــس لديهــا قوانيــن تحــدد الحــد األدنــى 
المتفــق  اإلنســان  حقــوق  لمعاييــر  وفًقــا  الــزواج  لســن 
عليهــا عالميــًا، و حيــث توجــد القوانيــن، كمــا هــو الحــال 
فــي الســودان والصومــال واليمــن، نجــد هــذه القوانيــن 
محــدود.  إنفاذهــا  أن  أو  ذاتهــا  حــد  فــي  ضعيفــة  إمــا 

مــن  وُيحــد  الفتيــات  وحيــاة  صحــة  األطفــال  زواج  يهــدد 
فرصتهــن فــي اإلزدهــار/ كمــا أن الفتيــات الاتــي ُتجبــرن 
األحيــان  مــن  كثيــر  فــي  تصبحــن   األطفــال،  زواج  علــى 
حوامــل وهــن فــي مرحلــة المراهقــة، ممــا يزيــد مــن مخاطــر 
حــدوث مضاعفــات أثنــاء الحمــل أو الــوالدة وقــد يســبب 
المــوت. ويعتبــر الحمــل المبكــر والمضاعفــات ذات الصلــة 
لوفــاة  المؤديــة  األســباب  أكثــر  هــي  والــوالدة  بالحمــل 
19 ســنة. 15 و  بيــن  تتــراوح أعمارهــن  الاتــي  للفتيــات 

تعزيــز  علــى  للســكان  المتحــدة  األمــم  صنــدوق  يعمــل 
التشــريعات والبرامــج الراميــة إلنهــاء زواج األطفــال وتمكيــن 
فــي  بمــا  والخدمــات،  والمهــارات  بالمعلومــات  الفتيــات 
التــي تحتــاج  ذلــك خدمــات صحــة األم وتنظيــم األســرة، 
إليهــا لتتمتــع بالصحــة والتعليــم واألمــان. وتحقيًقــا لهــذه 
ــدة للســكان مباشــرة  ــدوق األمــم المتح ــة، يعمــل صن الغاي
مــع واضعــي السياســات علــى صياغــة واعتمــاد تشــريعات 
مائمــة، ويلتمــس الدعم مــن القيادات المجتمعية والدينية 
لنشــر الرســائل التــي ســوف تســاعد فــي تغييــر الســلوك 
االجتماعــي و، فــي هــذه الحالة، إنهاء زواج األطفال. ويعمل 
صنــدوق األمــم المتحدة للســكان حالًيا مــع االتحاد األفريقي 
فــي تنفيــذ حملة على مســتوى القارة إلنهــاء زواج األطفال، 
بمــا فــي ذلــك فــي الصومــال والســودان ومصــر وجيبوتي.

ــه فــي مصــر واليمــن  ــى أن ــة إل ــات المتاح وتشــير البيان
ثــاث  كل  بيــن  مــن  واحــدة  والســودان،  والصومــال، 
فتيــات ذكــرت أنهــا تزوجــت قبــل بلوغهــا ســن 18 ســنة. 
وفــي الســودان،  ٪12 مــن األطفــال تتزوجــن قبــل ســن 
15 ســنة و ٪38 تتزوجــن قبــل بلوغهــن 18 عاًمــا. أمــا فــي 
ــراوح  ــن تت ــاد الذي ــال، ٪45 مــن النســاء فــي الب الصوم
ــا. ــل ســن 18 عاًم ــا تزوجــن قب ــن 24-20 عاًم أعمارهــم بي
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العوامل التي تسهم في زواج األطفال
ـــج المباشـــرة للفقـــر،  الفقـــر: زواج األطفـــال هـــو أحـــد النتائ
حيـــث ينظـــر بعـــض اآلبـــاء الفقـــراء إلـــى بناتهـــن بوصفهـــن 
أعباء أو ســـلع يمكن التخلي عنها مقابل تعويض. وعاوة 
ــروس  ــة العـ ــع عائلـ ــدان التـــي تدفـ علـــى ذلـــك، فـــي البلـ
ــًنا  ــر سـ ــروس األصغـ ــح العـ ــس، تصبـ ــرة العريـ ــًرا ألسـ مهـ
التـــي يكـــون مهرهـــا أقـــل مقارنـــًة بتلـــك األكبـــر ســـًنا حافـــًزا 
مغرًيـــا لآلبـــاء واألمهـــات للتخلـــص منهـــا. أمـــا فـــي األماكـــن 
التـــي تدفـــع عائلـــة العريـــس “َمهـــر العـــروس العـــروس”، 
يلجـــأ اآلبـــاء واألمهـــات الذيـــن يعانـــون مـــن ظـــروف صعبـــة 
العريـــس. مـــن  للدخـــل  كمصـــدر  بناتهـــم  تزويـــج  إلـــى 

التعليـــم: تميـــل البنـــات المتزوجـــات وهـــن أطفـــال إلـــى 
أن يكـــّن أقـــل تعليًمـــا، وتعشـــن فـــي أغلـــب األوقـــات 
ـــاء الفقـــراء  فـــي المناطـــق الريفيـــة. ويعتقـــد كثيـــر مـــن اآلب
ــق  ــن طريـ ــن عـ ــتقبل بناتهـ ــن مسـ ــوف يؤمـ ــزواج سـ أن الـ
ضمـــان أن عائلـــة أخـــرى ســـتكون مســـئولة عنهـــن. وهـــذا 
ينطبـــق أيًضـــا فـــي األزمـــات اإلنســـانية، عندمـــا يخشـــى 
كثيـــر مـــن اآلبـــاء مـــن عـــدم قدرتهـــم علـــى حمايـــة أو 
رعايـــة بناتهـــم فـــي خضـــم الصـــراع أو الحـــاالت الطارئـــة.

الـــزواج  أن  خطـــًا  البعـــض  يعتقـــد  األمـــن:  انعـــدام 
ــاد  ــو االعتقـ ــي، وهـ ــف الجنسـ ــن العنـ ــن مـ ــة لبناتهـ حمايـ
األزمـــات. أوقـــات  فـــي  الســـيما  الســـائد  الشـــديد 

وتمكيـــن  الجنســـين  بيـــن  المســـاواة  عـــدم 
لحقـــوق  انتهـــاكًا  األطفـــال  زواج  يعتبـــر  المـــرأة: 
العـــادات  بســـبب  انتشـــاره  رغـــم  اإلنســـان 
بســـن  السياســـية  اإلرادة  وغيـــاب  المجتمعيـــة 
المعلومـــات  توفيـــر  فـــإن  لـــذا  تمنعـــه،  قوانيـــن 
ـــة مـــن شـــأنه أن يســـاعد  المتعلقـــة بالحقـــوق وبالصح
ســـليمة. قـــرارات  إتخـــاذ  علـــى  والفتيـــات  النســـاء 

ــاءات  ــير اإلحصـ ــات: تشـ ــوارئ واألزمـ ــاالت الطـ حـ
إلـــى أن الفتيـــات َتملـــن إلـــى أن تتزوجـــن فـــي ســـن 
أعمارهـــن  تزيـــد  وأحيانـــا ال  األزمـــات،  أثنـــاء  مبكـــرة 
والصومـــال  الســـودان  فـــي  ســـنوات  عشـــرة  عـــن 
ـــدان الثـــاث الاتـــي تعانـــي مـــن  واليمـــن، وهـــي البل
أزمـــات إنســـانية حـــادة. وتشـــير النتائـــج األوليـــة إلـــى 
أن 26 - ٪50 مـــن الفتيـــات الاجئـــات مـــن ســـوريا 
تـــم تزويجهـــن قبـــل بلـــوغ ســـن 18 ســـنة منـــذ بدايـــة 
انـــدالع األزمـــة. وفـــي العـــراق، ســـاهم تدفـــق مـــا 
ـــادة فـــي معـــدل  ـــى زي ـــون الجـــئ إل يقـــرب مـــن 2 ملي
زواج األطفـــال فـــي إقليـــم كردســـتان، وخاصـــة داخـــل 
ـــا 5٪  ـــة، وحالًي ـــات اقتصادي األســـر التـــي تواجـــه صعوب
ـــا،  ـــات تزوجـــن قبـــل ســـن 15 عاًم ـــات العراقي مـــن الفتي
وحوالـــي 22 ٪ تزوجـــن قبـــل أن تبلغـــن 18 ســـنة.
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يلتــزم صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان بتقديــم حلــول 
للقيــاس إلنهــاء زواج األطفــال،  ملموســة ونتائــج قابلــة 
المجتمــع  مــن  والشــركاء  الحكومــات  مــع  يعمــل  حيــث 
المدنــي، بمــا فــي ذلــك البرلمانييــن والمنظمــات الدينيــة 
ووســائل اإلعــام لتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان بالنســبة 
ــر السياســات  ــق المســاعدة فــي تطوي ــن طري ــات، ع للفتي
زواج  لممارســة  للتصــدي  والتشــريعات  البرامــج  ووضــع 

مثــل  الجهــود،  هــذه  مــن  الكثيــر  منهــا.  والحــد  األطفــال 
برنامــج الفتيــات المراهقــات والبرنامــج العالمــي لتســريع 
صنــدوق  ينفــذه  الــذي  األطفــال  زواج  إلنهــاء  العمــل 
األمــم  منظمــة  مــع  بالتعــاون  للســكان  المتحــدة  األمــم 
تمكيــن  علــى  تعمــل  يونيســف،  للطفولــة-  المتحــدة 
ذلــك  فــي  بمــا  اإلنســانية،  حقوقهــن  لمعرفــة  الفتيــات 
أطفالهــن.     وعــدد  يتزوجــن  ممــن  إختيــار  فــي  حقهــن 
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دور الرجال والفتيان
ال يمكـــن تحقيـــق المســـاواة بيـــن الجنســـين دون إشـــراك 
الرجـــال والفتيـــان. ولكـــن التغييـــر يحـــدث ببـــطء، ويعمـــل 
الرجـــال بشـــكل متزايـــد جنًبـــا إلـــى جنـــب مـــع النســـاء 
النســـاء  وتمكيـــن  الجنســـين  بيـــن  المســـاواة  لدعـــم 
المراهقـــات.  الفتيـــات  ذلـــك  فـــى  بمـــا  والفتيـــات، 
مـــع  للســـكان  المتحـــدة  األمـــم  صنـــدوق  ويعمـــل 

المنطقـــة  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  والفتيـــان  الرجـــال 
مـــن  وذلـــك  الجنســـين،  بيـــن  المســـاواة  لتعزيـــز 
عـــن  التخلـــي  علـــى  والفتيـــان  الرجـــال  تشـــجيع  خـــال 
األفـــكار النمطيـــة الضـــارة، وتبنـــي عاقـــات محترمـــة 
وصحيـــة، ودعـــم كفالـــة حقـــوق اإلنســـان لجميـــع النـــاس 
اإلنســـانية. واألوضـــاع  التنميـــة  ســـياقات  كل  فـــي 
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