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قتل اإلناث:
مشكلة عالمية

العنف
المسلح

مذكـرات بحثيـة

تقتل حوايل  66,000امر�أة وفتاة بعنف كل عام ،وهو ما ميثل
 17يف املائة من جميع �ضحايا جرائم القتل العمد .ورغم �أن
املعطيات التي ت�ستند �إليها تلك التقديرات املتحفظة لي�ست
كاملة� ،إال �أنها تك�شف �أمناطا حمددة فيما يتعلق بن�سبة
ال�ضحايا من الذكور مقارنة بالإناث يف جرائم القتل وعنف
ال�شريك احلميم وا�ستخدام الأ�سلحة النارية يف حوادث قتل
الإناث-الذي يع ّرف هنا «بقتل املر�أة».
تدر�س املذكرة البحثية احلالية �أ�شكال العنف املميتة �ضد
الن�ساء 1.وتعتمد على بيانات منف�صلة عن حاالت قتل الإناث
ال�صادرة عن تقرير العبء العاملي للعنف امل�سلح للعام 2011
).(Alvazzi del Frate, 2011, p. 113

يتزايد جمع املعطيات حول قتل الإناث-باملعنى الأ�شمل-
على امل�ستويني الوطني ودون الوطني .وا�ستنادا �إىل تلك
الإح�صاءات� ،أن�ش�أ م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية
�إحدى قواعد البيانات الأكرث �شموال عن �ضحايا جرائم
القتل من الن�ساء حتى الوقت احلايل .وتغطي قاعدة
البيانات  56يف املائة من �سكان العامل من الن�ساء يف 111
بلدا ومنطقة للفرتة الواقعة بني العامني  2004و2009
) .(Alvazzi, 2011, p. 116ومع ذلك ،ف�إن املعلومات
اخلا�صة بكثري من البلدان غري متوفرة .وال تزال
التحديات �أمام جمع بيانات �شاملة م�ستمرة ،مبا فيها
التناق�ضات يف التعريفات والقدرات واملوارد املحدودتني
وعدم توفر التفا�صيل يف ال�سجالت الإح�صائية.

البعد القائم على نوع اجلن�س جلرائم
القتل

الأمناط العاملية لقتل الإناث

عندما مت ابتكار م�صطلح قتل الإناث ( )femicideمن
جانب احلركة الن�سوية يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،كان
امل�صطلح ي�شري على وجه احل�صر �إىل قتل الن�ساء القائم على
�أ�سا�س نوع اجلن�س على يد الرجال .ولكن منذ ذلك احلني تو�سع
تعريف امل�صطلح لي�شمل �أي قتل للمر�أة (انظر املربع .)1

املربع  1تعريف قتل الإناث
ت�شري دايانا را�سل التي ابتكرت م�صطلح قتل الإناث �إىل �أن
املفهوم كان ي�ستخدم منذ قرون .ففي بريطانيا يف القرن التا�سع
ع�شر على �سبيل املثال كان ي�ستخدم للإ�شارة �إىل «قتل املر�أة»
) .(Russel, 2008, p. 3وقامت احلركة الن�سوية بت�سيي�س
ا�ستخدام كلمة قتل الإناث يف �سبعينيات القرن الع�شرين ،الأمر
الذي �أدى �إىل ح�صر معناه بقتل الن�ساء �أو الفتيات على �أ�سا�س
نوع جن�سهن ).(Bloom, 2008, p. 178
ومع مرور الوقت ،تو�سع ذلك التعريف لي�شري �إىل �أي قتل للمر�أة.
ورغم �أن تلك املنهجية ت�ضعف الداللة ال�سيا�سية للعنف �ضد
الن�ساء على �أ�سا�س جن�سهن� ،إال �أنها ت�س ّهل مقارنة البيانات
اخلا�صة بالعنف القاتل �ضد الن�ساء عرب الدول.
تركز الكثري من الدرا�سات احلديثة وعمليات جمع املعطيات على
ق�ضية قتل الإناث باملعنى الأكرث دقة .فعلى �سبيل املثال ،ت�سعى
الدرا�سات النوعية اخلا�صة بقتل الن�ساء يف �أمريكا الالتينية �إىل
تقييم نية اجلاين .وعالوة على ذلك ،و�ضعت بع�ض الدول يف
�أمريكا الالتينية قوانني خا�صة تتعلق بقتل الإناث مو�ضع التنفيذ
يف ال�سنوات الأخرية مثل غواتيماال يف العام  2008وت�شيلي يف
العام  .(Guatemala, 2008; Chile, 2010) 2010ت�أخذ تلك
القوانني باحل�سبان ا�ستهداف املر�أة ب�سبب الكراهية للن�ساء �أو
لأ�سباب تقوم على نوع اجلن�س وتنبئ بعقوبات �أ�شد �إذا كان ثمة
دليل على وجود مثل تلك الظروف.
امل�صدرAlvazzi del Frate (2011, p. 116):

يقدر احلجم العاملي لقتل الإناث بحوايل � 66,000ضحية يف
ال�سنة للفرتة الواقعة بني العامني  2004و 2 .2009ميثل ذلك
الرقم حوايل  17يف املائة �أو ما يقارب اخلم�س من جميع
�ضحايا جرائم القتل ( 396,000حالة وفاة) ل�سنة املتو�سط
).(Geneva Declaration Secretariat, 2011, p.7
وتك�شف اخلريطة  1التوزع العاملي لقتل الإناث والتي يعرب
عنها كن�سبة معدل لكل  100,000من ال�سكان من الإناث ل�سنة
3
متو�سط الفرتة الواقعة بني العامني  2004و.2009
وتقع �أكرث من ن�صف اخلم�س وع�شرين بلدا التي تت�صف فيها
معدالت قتل الإناث باملرتفعة واملرتفعة جدا ( 3حاالت قتل
ن�ساء على الأقل لكل  100,000من ال�سكان من الإناث) يف
الأمريكيات الثالث 4 :يف الكاريبي و 4يف �أمريكا الو�سطى
و 6يف �أمريكا اجلنوبية .وتتوافق املناطق التي حتتوي على
امل�ستويات الأعلى من قتل الن�ساء �إىل حد بعيد مع املناطق
التي حتتوي على املعدالت الإجمالية الأعلى من حيث العنف
املميت ) .(Alvazzi del Frate, 2011, p. 119وبالفعل
ت�أتي �أي�ضا �أربع من كل خم�س مناطق حتتوي على املعدالت
الأعلى من حيث قتل الإناث يف �أعلى ترتيب جرائم قتل
الإناث ،وهي حتديدا-ح�سب الرتتيب التنازيل�-أفريقيا
اجلنوبية و�أمريكا اجلنوبية والكاريبي و�أمريكا الو�سطى.
ويف الوقت نف�سه تبدو معدالت قتل الإناث يف �أوربا ال�شرقية
واالحتاد الرو�سي مرتفعة على نحو متفاوت فيما يتعلق
بجرائم القتل عموما.
من �ش�أن معدالت قتل الإناث على امل�ستويني الإقليمي
والقطري �أن تخفي اختالفات كبرية على امل�ستوى دون
الوطني .ففي �سيوداد خواريز يف املك�سيك على �سبيل املثال
كان معدل قتل الإناث  19.1لكل  100,000من ال�سكان
الإناث يف العام  ،2009بينما كان متو�سط قتل الإناث على
امل�ستوى الوطني  2.5لكل  100,000يف الفرتة الواقعة بني
العامني  2004و .2009وباملثل ،ت�سجل الربازيل معدال وطنيا
يبلغ  4.3من جرائم قتل الن�ساء لكل  100,000من الن�سوة،
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اجلدول  1ال�شكل  : 2متو�سطمعدالت قتل الن�ساء لكل  100.000يف  25بلدا و�إقليما مع معدالت مرتفعة �أو مرتفعة جدا بني .2009-2004

اجلدول  1معدالت �ضحايا قتل الإناث لكل  100.000من الن�سوة ملا بني  2004و.2009
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امل�صدرAlvazzi del Frate (2001, p. 118) :

πjRGÈdG

تتميز مبعدالت جرائم قتل متدنية �إجماال ،تقتل
حوايل  66امر�أة لكل  100رجل .وخالفا لذلك ،يف
البالد التي تت�أثر مب�ستويات مرتفعة ومرتفعة جدا
من جرائم القتل ،يكون التفاوت بني اجلن�سني
�أعظم على نحو ملحوظ� ،إذ يبلغ  16.3و12.5
من الن�ساء لكل  100رجل على التوايل .بعبارة
�أخرى ،كلما زاد معدل جرائم القتل ،يبدو �أن
عدد الن�ساء الالتي يقتلن باملقارنة مع الرجال يف
تناق�ص .ولكن رغم �أن الرجال هم �أكرث عر�ضة
بن�سبة ت�صل �إىل ع�شرة مرات من الن�ساء لأن

يكونوا �ضحايا للقتل يف بالد مثل الربازيل
وكولومبيا وبورتو ريكو وفنزويال� ،إال �أن الن�ساء
ل�سن ب�أي حال من الأحوال �أكرث �أمنا يف تلك
الأماكن من غريها؛ وبالفعل ،فقد �شهدت تلك
البلدان املعدالت الأعلى من جرائم قتل الن�ساء
يف الفرتة اخلا�ضعة للدرا�سة (Alvazzi del
).Frate, 2011, p. 123
من املمكن مالحظة معدالت قتل الإناث الأعلى
يف البلدان والأقاليم املت�أثرة مبعدالت جرائم
قتل �إجمالية مرتفعة �أو مرتفعة جدا (�أنظر

ولكن والية ا�سبرييتو �سانتو �سجلت  10.9لكل
 100,000يف العام  .2008كما تظهر الأماكن التي
تتميز مبعدالت قتل �إناث مرتفعة جدا م�ستويات
مرتفعة من الت�سامح يف العنف �ضد الن�ساء؛ وعالوة
على ذلك عادة ما تكون نظم العدالة اجلنائية
اخلا�صة بها غري فعالة وتفتقر �إىل املوارد�-أو
الإرادة ال�سيا�سية-الالزمة للتحقيق واملالحقة
الق�ضائية الكاملتني حلاالت قتل الن�ساء (Alvazzi
).del Frate, 2011, p. 122
تناق�ش الأق�سام التالية قتل الن�ساء يف �سياقات
ن�سبة ال�ضحايا من الذكور مقارنة بالإناث يف
ال�شكل  1معدل جرائم قتل الإناث وعدد �ضحايا جرائم قتل الن�ساء لكل  100من �ضحايا جرائم القتل
جرائم القتل وعنف ال�شريك احلميم وا�ستخدام من الذكور يف  83بلدا ،بني  2004و 2009املدنية
الأ�سلحة النارية يف العنف املميت �ضد الن�ساء.
çÉfE’G ¿Éµ°ùdG øe 100,000 πµd AÉ°ùædG πàb ºFGôL ∫ó©e

�ضحايا جرائم القتل :الن�ساء مقارنة بالرجال
كما هو مذكور �أعاله ،تظهر الدول التي تتميز
بامل�ستويات الأعلى من جرائم القتل ب�شكل عام
املعدالت الأعلى من العنف املميت �ضد الن�ساء .غري
�أن ن�سبة �ضحايا جرائم القتل من الذكور مقارنة
بالإناث عرب الدول تك�شف اجتاها خمتلفا.
يف ال�شكل  ،1يظهر اخلط معدل جرائم القتل
لكل  100,000من الن�ساء عرب خم�س فئات من
معدالت جرائم القتل ب�شكل عام (من املتدين
جدا �إىل العايل جدا) يف  83بلدا؛ بينما ت�شري
الق�ضبان �إىل عدد �ضحايا جرائم القتل لكل
 100من �ضحايا جرائم القتل الذكور يف الفئات
اخلم�س نف�سها .يف البالد الثالثة ع�شرة التي
2
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امل�صدر :قاعدة بيانات العبء العاملي للعنف امل�سلح للعام  2011اخلا�صة بجرائم قتل الن�ساء
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امل�صدرAlvazzi del Frate (2011, p. 120):

ال�شكل  .)2تعد ال�سلفادور التي تتميز مبعدل يبلغ
 12.0لكل  100,000من الأ�شخا�ص البلد �صاحب
املعدل الأعلى من حيث جرائم قتل الن�ساء ،تليها
كل من جامايكا ( )10.9وغواتيماال ()9.7
وجنوب �أفريقيا ( .)9.6وتكون الن�ساء يف الدول
التي تتميز مب�ستويات مرتفعة من العنف املميت
عر�ضة �إىل الهجوم ب�صورة متكررة �أكرث يف احلياة
العامة ،مبا يف ذلك على يد الع�صابات وجماعات
اجلرمية املنظمة؛ ويف هذا ال�سياق غالبا ما حتدث
جرائم قتل الإناث يف مناخ عام يت�صف بالالمباالة
والإفالت من العقاب.

عنف ال�شريك احلميم

غالبية مرتكبي جرائم قتل الإناث هم من الذكور،
وكثريا ما يكونوا �أفرادا من �أ�سرة ال�ضحية �أو من
الأ�صدقاء ،وغالبا ما يكون اجلاين �شريكا حميما
حاليا �أو �سابقا .ومن �ش�أن العالقة الوثيقة بني
اجلناة وال�ضحايا يف بع�ض الأحيان �أن ت�سهل
حتديد خمطط اجلرمية.
تك�شف درا�سة منوذجية �شملت  54بلدا ومنطقة
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توفر معلومات عن العالقات بني جناة جرائم قتل
الإناث و�ضحاياها ب�أن ن�سبة العنف املميت املت�صل
بعنف ال�شريك احلميم متدنية �إىل حد ما يف
البلدان التي تتميز مبعدالت مرتفعة من جرائم قتل
الإناث .فعلى �سبيل املثال ،يف ال�سلفادور وكولومبيا
اللتان ت�أتيان بني الدول التي حتتوي على معدالت
مرتفعة من جرائم قتل الإناث ،ترتكب ما ن�سبتها
ثالثة يف املائة فقط على يد �شريك حميم حايل �أو
�سابق بينما يف قرب�ص وفرن�سا والربتغال (جميع
الدول التي تتميز مبعدالت متدنية �أو متدنية جدا
من قتل الإناث) متثل جرائم قتل الن�ساء على
يد �شريك حميم �سابق �أو حايل �أكرث من  80يف
املائة من جميع احلاالت (Alvazzi del Frate,
.(2011, pp. 129-30
امللفت للنظر هو �أن غالبية �ضحايا جرائم قتل
الن�ساء املت�صلة بعنف ال�شريك احلميم قد �سبق
و�أن تعر�ضن لعنف و�إيذاء ج�سدي على يد اجلاين
نف�سه ).(Campbell et at, 2003, p. 1091
غالبا ما ي�ؤدي اال�ضطهاد الناجم عن عنف
ال�شريك احلميم �إىل عنف �ضد الذات (self-

 .(directed violenceفعلى �سبيل املثال ،يف
الواليات املتحدة حاولت � 35إىل  40يف املائة من
ال�ضحايا الالتي جنون من العنف الأ�سري حاولن
الإنتحار يف مرحلة ما خالل العالقة القائمة
على الإ�ضطهاد �أو بعدها .وتك�شف الأبحاث التي
�أجريت يف االحتاد الأوربي �أن  42يف املائة من بني
جميع حاالت الوفيات الواقعة يف �أعقاب العنف
الزوجي كانت ناجتة عن االنتحار (Psytel,
.(2010, pp. 9-10

الأ�سلحة النارية

ت�ؤدي الأ�سلحة النارية دورا �أ�سا�سيا يف العنف
املميت .ويقدر تقرير العبء العاملي للعنف امل�سلح
للعام � 2008أنه يف املتو�سط ترتكب  60يف املائة من
�إجمايل جرائم القتل با�ستخدام الأ�سلحة النارية
Secretariat,
.(2008, p. 5

Declaration

(Geneva

ويعد �إظهار الأ�سلحة النارية-
كو�سيلة للرتويع �أو التهديد �أو �إخ�ضاع الآخرين-
نذيرا با�ستخدامها الفعلي.
تفيد الكثري من الن�ساء بتعر�ضهن للتهديد
با�ستخدام �سالح ناري قبل وقوعهن �ضحايا
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جلرائم قتل الإناث .وباملثل ،متثل الأ�سلحة النارية الإناث ولتطوير ا�ستجابات �سيا�سية را�سخة ومبنية
يف املنازل خطرا زائدا للن�ساء� ،إذ �إن احتمال على الأدلة ،وذلك لتعزيز الأمن للن�ساء يف جميع
ا�ستخدام تلك الأ�سلحة بهدف التهديد والت�سبب �أنحاء العامل.
يف الأذى لأفراد العائلة هو �أعلى من ا�ستخدامها
(Alvazzi
حلماية املنزل من الدخالء del
املالحظات
.(Frate, 2011, p. 131
1 .1تلخ�ص مذكرة البحث احلالية النتائج الرئي�سة لـ
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للمناطق التي ال توجد بيانات عنها» (Alvazzi del
وتظهر الدول التي تت�أثر مب�ستويات مرتفعة من
.(Frate, 2011, p. 117
جرائم قتل الإناث حتديدا ن�سبة �أعلى من جرائم 3 .3من املمكن تو�ضيح الثغرات الأ�سا�سية يف املعلومات،
قتل الإناث املرتكبة با�ستخدام الأ�سلحة النارية.
وال�سيما يف �أفريقيا و�آ�سيا حيث ال تتوفر املعلومات
يف املتو�سط ،ا�ستخدمت الأ�سلحة النارية يف ثلث
اخلا�صة بجرائم القتل امل�صنفة ح�سب نوع اجلن�س.
�إجمايل جرائم قتل الإناث املرتكبة يف جميع �أنحاء
العامل؛ ولكن يف الربازيل وكولومبيا وال�سلفادور امل�صادر
وغواتيماال وهندورا�س ا�ستخدمت الأ�سلحة النارية
Alvazzi del Frate, Anna. 2011. ‘When the Victim
Is a Woman.’ In Geneva Declaration
يف �أكرث من  60يف املائة من جرائم قتل الإناث
Secretariat, pp. 113–144. <http://www.
الن�سبة
).(Alvazzi del Frate, 2011, p. 131
genevadeclaration.org/fileadmin/docs/
>GBAV2/GBAV2011_CH4.pdf
املئوية الأعلى لقتل الإناث املت�صل با�ستخدام
Bloom, Shelah. 2008. Violence against Women
الأ�سلحة النارية هي تلك التي لوحظت يف �سيوداد
and Girls: A Compendium of Monitoring
خواريز يف املك�سيك يف � ،2009إذ ا�ستخدمت and Evaluation Indicators. Chapel Hill, NC:
MEASURE Evaluation. <http://www.cpc.
الأ�سلحة النارية يف �أكرث من  80يف املائة من
unc.edu/measure/publications/ms-08�إجمايل جرائم قتل الإناث-وهي ن�سبة مئوية
>30/at_download/document
Campbell, Jacquelyn, et al. 2003. ‘Risk Factors
مرتفعة تت�ساوى تقريبا مع ن�سبة �ضحايا جرائم
for Femicide in Abusive Relationships:
القتل من الذكور با�ستخدام الأ�سلحة النارية
Results from a Multisite Case Control
Study.’ American Journal of Public Health,
).(p. 132

اال�ستنتاجات

Vol. 93, No. 7. July, pp. 1089–97. <http://
ajph.aphapublications.org/cgi/content/
>abstract/93/7/1089
Chile. 2010. Ley 20.480. Santiago: Biblioteca
del Congreso Nacional de Chile. 18
December. <http://www.eclac.cl/oig/
>doc/LEY-20480_18-DIC-2010.pdf
Geneva Declaration Secretariat. 2008. Global
Burden of Armed Violence. Geneva:
Geneva Declaration Secretariat.
—. 2011. Global Burden of Armed Violence
2011: Lethal Encounters. Cambridge:
Cambridge University Press.
Guatemala. 2008. Ley contra el femicidio y
otras formas de violencia contra la mujer.
Decreto Nْmero 22-2008. Guatemala City:
Congreso de la Repْblica de Guatemala.
2 May. <http://www.eclac.cl/oig/doc/
>a2008LeycontraFemicidio.pdf
Psytel. 2010. Estimation de la mortalité liée aux
violences conjugales en Europe: ‘IPV EU
Mortality.’ DAPHNE Projet No. JLS/2007/
DAP-1/140. Rapport scientifique. <http://
>www.psytel.eu/violences.php
Russel, Diana. 2008. ‘Femicide: Politicizing
the Killing of Females.’ Paper presented
at the Interagency Gender Working
Group Meeting on Strengthening
Understanding of Femicide, Washington,
DC. May. <http://www.igwg.org/Events/
>femicide.aspx

حول م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية

Small Arms Survey
م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية هو مبثابة امل�صدر
الدويل الرئي�سي للمعلومات العامة عن جميع
اجلوانب املتعلقة بالأ�سلحة ال�صغرية والعنف
امل�سلح ،وم�صدر مرجعي للحكومات و�صانعي
ال�سيا�سات والباحثني والنا�شطني .ويقوم م�شروع
امل�سح بتوزيع نتائج �أبحاثه من خالل املقاالت
والتقارير املوجزة و�أوراق العمل والتقارير اخلا�صة
والكتب ومن خالل �إ�صداره ال�سنوي م�سح الأ�سلحة
ال�صغرية.
وي�ضم امل�شروع طاقم عمل دويل يتمتع بخربة وا�سعة
ويتمتعون بخربات يف الدرا�سات الأمنية والعلوم
ال�سيا�سية وال�سيا�سة الدولية العامة والقانون
واالقت�صاد ودرا�سات التنمية وحل النزاعات وعلم
االجتماع وعلم اجلرمية ويعمل ب�شكل وثيق مع
�شبكة من الباحثني وال�شركاء يف خمتلف �أنحاء
العامل.
�إن م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية هو م�شروع تابع
ملعهد الدرا�سات العليا للدرا�سات الدولية والتنموية،
جنيف .ملزيد من املعلومات ،الرجاء زيارة:
www.smallarmssurvey.org.

مت الن�شر لأول مرة باللغة الإجنليزية يف كانون
الثاين/يناير 2012
الرتجمة بالعربية �شباط/فرباير 2014

ال�شكر والتقدير

على الرغم من �أن الرجال ميثلون غالبية �ضحايا
جرائم القتل يف البلدان التي تت�أثر مب�ستويات
مرتفعة من العنف� ،إال �أن خطورة تعر�ض الن�ساء
للقتل هي الأعلى �أي�ضا يف تلك الأماكن .وكلما كانت
م�ستويات العنف با�ستخدام الأ�سلحة خارجة عن
نطاق ال�سيطرة ،تزداد خطورة اال�ضطهاد بالن�سبة
لكامل ال�سكان من الذكور والإناث.
عنف ال�شريك احلميم وا�سع االنت�شار ولي�س
معلومات االت�صال
حم�صورا يف حاالت معزولة �إال نادرا� ،إذ ميكن له
Small Arms Survey
بو�صفه جزءا من عالقة قائمة على اال�ضطهاد �أن
Graduate Institute of International
ي�صبح مميتا ب�سهولة .ومن �ش�أن التعر�ض مل�ستويات
and Development Studies
مفرطة من العنف يف املنزل لفرتات طويلة �أي�ضا �أن
47 Avenue Blanc, 1202 Geneva,
يقود ال�ضحية �إىل ارتكاب «االنتحار الق�سري».
Switzerland
يزداد توفر املعطيات املف�صلة عن ميزات ال�ضحايا
واجلناة والظروف والعالقات والأ�سباب الكامنة
هاتف+41 22 908 5777 :
وراء احلوادث املميتة ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل ت�شجيع
فاك�س+41 22 732 2738 :
الأبحاث حول قتل الإناث والأ�شكال الأخرى للعنف
امل�سلح .ومع ذلك ،ما تزال الثغرات الكبرية يف
املعلومات وانعدام التغطية اجلغرافية الكاملة
تقفان حجر عرثة �أمام الأبحاث .ثمة حاجة لإدراج
الأ�شكال الأخرى من العنف املميت الذي تعاين منه ملزيد من املعلومات عن �إعالن جنيف حول العنف امل�سلح
الن�ساء—مثل الوفيات ب�سبب املهور  (dowry-والتنمية ،الرجاء زيارة:
www.genevadeclaration.org
)—deathsيف الأبحاث امل�ستقبلية .ومتثل
املعلومات الدقيقة الأ�سا�س لفهم خ�صائ�ص قتل
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