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تقتل حوايل 66،000 امراأة وفتاة بعنف كل عام، وهو ما ميثل 
17 يف املائة من جميع �صحايا جرائم القتل العمد. ورغم اأن 
لي�صت  املتحفظة  التقديرات  تلك  اإليها  ت�صتند  التي  املعطيات 
بن�صبة  يتعلق  فيما  حمددة  اأمناطا  تك�صف  اأنها  اإل  كاملة، 
ال�صحايا من الذكور مقارنة بالإناث يف جرائم القتل وعنف 
ال�صريك احلميم وا�صتخدام الأ�صلحة النارية يف حوادث قتل 

الإناث-الذي يعّرف هنا »بقتل املراأة«.
�صد  املميتة  العنف  اأ�صكال  احلالية  البحثية  املذكرة  تدر�س 
الن�صاء.1 وتعتمد على بيانات منف�صلة عن حالت قتل الإناث 
ال�صادرة عن تقرير العبء العاملي للعنف امل�صلح للعام 2011 

.(Alvazzi del Frate, 2011, p. 113)

جلرائم  اجلن�س  نوع  على  القائم  البعد 
لقتل ا

من   (femicide) الإناث  قتل  م�صطلح  ابتكار  مت  عندما 
جانب احلركة الن�صوية يف ال�صبعينيات من القرن املا�صي، كان 
امل�صطلح ي�صري على وجه احل�صر اإىل قتل الن�صاء القائم على 
اأ�صا�س نوع اجلن�س على يد الرجال. ولكن منذ ذلك احلني تو�صع 

تعريف امل�صطلح لي�صمل اأي قتل للمراأة )انظر املربع 1(.

الأ�صمل- الإناث-باملعنى  قتل  حول  املعطيات  جمع  يتزايد 
تلك  اإىل  وا�صتنادا  الوطني.  ودون  الوطني  امل�صتويني  على 
ال�صغرية  الأ�صلحة  م�صح  م�صروع  اأن�صاأ  الإح�صاءات، 
جرائم  �صحايا  عن  �صمول  الأكرث  البيانات  قواعد  اإحدى 
قاعدة  وتغطي  احلايل.  الوقت  حتى  الن�صاء  من  القتل 
البيانات 56 يف املائة من �صكان العامل من الن�صاء يف 111 
و2009   2004 العامني  بني  الواقعة  للفرتة  ومنطقة  بلدا 
املعلومات  فاإن  ذلك،  ومع   .(Alvazzi, 2011, p. 116)
تزال  ول  متوفرة.  غري  البلدان  من  بكثري  اخلا�صة 
فيها  مبا  م�صتمرة،  �صاملة  بيانات  جمع  اأمام  التحديات 
املحدودتني  واملوارد  والقدرات  التعريفات  يف  التناق�صات 

الإح�صائية. ال�صجالت  يف  التفا�صيل  توفر  وعدم 

الأمناط العاملية لقتل الإناث
العاملي لقتل الإناث بحوايل 66،000 �صحية يف  يقدر احلجم 
ال�صنة للفرتة الواقعة بني العامني 2004 و2009. 2 ميثل ذلك 
جميع  من  اخلم�س  يقارب  ما  اأو  املائة  يف   17 حوايل  الرقم 
املتو�صط  ل�صنة  وفاة(  حالة   396،000( القتل  جرائم  �صحايا 
 .(Geneva Declaration Secretariat, 2011, p.7)
يعرب  والتي  الإناث  لقتل  العاملي  التوزع   1 اخلريطة  وتك�صف 
عنها كن�صبة معدل لكل 100،000 من ال�صكان من الإناث ل�صنة 

متو�صط الفرتة الواقعة بني العامني 2004 و2009. 3
وتقع اأكرث من ن�صف اخلم�س وع�صرين بلدا التي تت�صف فيها 
قتل  واملرتفعة جدا )3 حالت  باملرتفعة  الإناث  قتل  معدلت 
الإناث( يف  من  ال�صكان  من  لكل 100،000  الأقل  على  ن�صاء 
الو�صطى  اأمريكا  يف  و4  الكاريبي  يف   4 الثالث:  الأمريكيات 
على  حتتوي  التي  املناطق  وتتوافق  اجلنوبية.  اأمريكا  يف  و6 
املناطق  مع  بعيد  حد  اإىل  الن�صاء  قتل  من  الأعلى  امل�صتويات 
التي حتتوي على املعدلت الإجمالية الأعلى من حيث العنف 
وبالفعل   .(Alvazzi del Frate, 2011, p. 119) املميت 
املعدلت  على  مناطق حتتوي  كل خم�س  من  اأربع  اأي�صا  تاأتي 
قتل  جرائم  ترتيب  اأعلى  يف  الإناث  قتل  حيث  من  الأعلى 
التنازيل-اأفريقيا  الرتتيب  حتديدا-ح�صب  وهي  الإناث، 
الو�صطى.  واأمريكا  والكاريبي  اجلنوبية  واأمريكا  اجلنوبية 
اأوربا ال�صرقية  ويف الوقت نف�صه تبدو معدلت قتل الإناث يف 
يتعلق  فيما  متفاوت  نحو  على  مرتفعة  الرو�صي  والحتاد 

بجرائم القتل عموما.
الإقليمي  امل�صتويني  على  الإناث  قتل  معدلت  �صاأن  من 
دون  امل�صتوى  على  كبرية  اختالفات  تخفي  اأن  والقطري 
املثال  �صبيل  املك�صيك على  �صيوداد خواريز يف  الوطني. ففي 
ال�صكان  من   100،000 لكل   19.1 الإناث  قتل  معدل  كان 
على  الإناث  قتل  متو�صط  كان  بينما   ،2009 العام  يف  الإناث 
بني  الواقعة  الفرتة  يف   100،000 لكل   2.5 الوطني  امل�صتوى 
العامني 2004 و2009. وباملثل، ت�صجل الربازيل معدل وطنيا 
الن�صوة،  الن�صاء لكل 100،000 من  يبلغ 4.3 من جرائم قتل 

املربع 1 تعريف قتل الإناث

ت�صري دايانا را�صل التي ابتكرت م�صطلح قتل الإناث اإىل اأن 
املفهوم كان ي�صتخدم منذ قرون. ففي بريطانيا يف القرن التا�صع 

ع�صر على �صبيل املثال كان ي�صتخدم لالإ�صارة اإىل »قتل املراأة« 
(Russel, 2008, p. 3). وقامت احلركة الن�صوية بت�صيي�س 

ا�صتخدام كلمة قتل الإناث يف �صبعينيات القرن الع�صرين، الأمر 
الذي اأدى اإىل ح�صر معناه بقتل الن�صاء اأو الفتيات على اأ�صا�س 

.(Bloom, 2008, p. 178) نوع جن�صهن
ومع مرور الوقت، تو�صع ذلك التعريف لي�صري اإىل اأي قتل للمراأة. 

ورغم اأن تلك املنهجية ت�صعف الدللة ال�صيا�صية للعنف �صد 
الن�صاء على اأ�صا�س جن�صهن، اإل اأنها ت�صّهل مقارنة البيانات 

اخلا�صة بالعنف القاتل �صد الن�صاء عرب الدول.
تركز الكثري من الدرا�صات احلديثة وعمليات جمع املعطيات على 

ق�صية قتل الإناث باملعنى الأكرث دقة. فعلى �صبيل املثال، ت�صعى 
الدرا�صات النوعية اخلا�صة بقتل الن�صاء يف اأمريكا الالتينية اإىل 

تقييم نية اجلاين. وعالوة على ذلك، و�صعت بع�س الدول يف 
اأمريكا الالتينية قوانني خا�صة تتعلق بقتل الإناث مو�صع التنفيذ 

يف ال�صنوات الأخرية مثل غواتيمال يف العام 2008 وت�صيلي يف 
العام 2010 (Guatemala, 2008; Chile, 2010). تاأخذ تلك 

القوانني باحل�صبان ا�صتهداف املراأة ب�صبب الكراهية للن�صاء اأو 
لأ�صباب تقوم على نوع اجلن�س وتنبئ بعقوبات اأ�صد اإذا كان ثمة 

دليل على وجود مثل تلك الظروف.
 Alvazzi del Frate (2011, p. 116):امل�صدر
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اجلدول 1 معدلت �صحايا قتل الإناث  لكل 100.000 من الن�صوة ملا بني 2004 و2009. 

ال�صكل 1 معدل جرائم قتل الإناث وعدد �صحايا جرائم قتل الن�صاء لكل 100 من �صحايا جرائم القتل 
من الذكور يف 83 بلدا، بني 2004 و2009 املدنية

اجلدول 1 ال�صكل 2 : متو�صط   معدلت قتل الن�صاء لكل 100.000 يف 25 بلدا واإقليما مع معدلت مرتفعة اأو مرتفعة جدا بني 2009-2004.

Alvazzi del Frate (2001, p. 118) :امل�صدر

 Alvazzi del Frate (2011, p. 120):امل�صدر

امل�صدر: قاعدة بيانات العبء العاملي للعنف امل�صلح للعام 2011 اخلا�صة بجرائم قتل الن�صاء

لكل   10.9 �صجلت  �صانتو  ا�صبرييتو  ولية  ولكن 
100،000 يف العام 2008. كما تظهر الأماكن التي 
م�صتويات  جدا  مرتفعة  اإناث  قتل  مبعدلت  تتميز 
مرتفعة من الت�صامح يف العنف �صد الن�صاء؛ وعالوة 
اجلنائية  العدالة  نظم  تكون  ما  عادة  ذلك  على 
املوارد-اأو  اإىل  وتفتقر  فعالة  غري  بها  اخلا�صة 
واملالحقة  للتحقيق  ال�صيا�صية-الالزمة  الإرادة 
 (Alvazzi الق�صائية الكاملتني حلالت قتل الن�صاء

.del Frate, 2011, p. 122)
�صياقات  يف  الن�صاء  قتل  التالية  الأق�صام  تناق�س 
يف  بالإناث  مقارنة  الذكور  من  ال�صحايا  ن�صبة 
جرائم القتل وعنف ال�صريك احلميم وا�صتخدام 

الأ�صلحة النارية يف العنف املميت �صد الن�صاء.

�صحايا جرائم القتل: الن�صاء مقارنة بالرجال
تتميز  التي  الدول  تظهر  اأعاله،  مذكور  هو  كما 
عام  ب�صكل  القتل  جرائم  من  الأعلى  بامل�صتويات 
املعدلت الأعلى من العنف املميت �صد الن�صاء. غري 
اأن ن�صبة �صحايا جرائم القتل من الذكور مقارنة 

بالإناث عرب الدول تك�صف اجتاها خمتلفا.
القتل  جرائم  معدل  اخلط  يظهر   ،1 ال�صكل  يف 
من  فئات  خم�س  عرب  الن�صاء  من   100،000 لكل 
املتدين  )من  عام  ب�صكل  القتل  جرائم  معدلت 
ت�صري  بينما  بلدا؛   83 يف  جدا(  العايل  اإىل  جدا 
لكل  القتل  جرائم  �صحايا  عدد  اإىل  الق�صبان 
100 من �صحايا جرائم القتل الذكور يف الفئات 
التي  ع�صرة  الثالثة  البالد  يف  نف�صها.  اخلم�س 

تقتل  اإجمال،  قتل متدنية  تتميز مبعدلت جرائم 
حوايل 66 امراأة لكل 100 رجل. وخالفا لذلك، يف 
البالد التي تتاأثر مب�صتويات مرتفعة ومرتفعة جدا 
اجلن�صني  بني  التفاوت  يكون  القتل،  جرائم  من 
و12.5   16.3 يبلغ  اإذ  ملحوظ،  نحو  على  اأعظم 
بعبارة  التوايل.  على  رجل   100 لكل  الن�صاء  من 
اأن  يبدو  القتل،  جرائم  معدل  زاد  كلما  اأخرى، 
عدد الن�صاء الالتي يقتلن باملقارنة مع الرجال يف 
اأكرث عر�صة  الرجال هم  اأن  ولكن رغم  تناق�س. 
لأن  الن�صاء  من  مرات  ع�صرة  اإىل  ت�صل  بن�صبة 

الربازيل  مثل  بالد  يف  للقتل  �صحايا  يكونوا 
الن�صاء  اأن  اإل  وفنزويال،  ريكو  وبورتو  وكولومبيا 
تلك  يف  اأمنا  اأكرث  الأحوال  من  حال  باأي  ل�صن 
تلك  �صهدت  فقد  وبالفعل،  غريها؛  من  الأماكن 
الن�صاء  قتل  الأعلى من جرائم  املعدلت  البلدان 
 (Alvazzi del للدرا�صة  اخلا�صعة  الفرتة  يف 

.Frate, 2011, p. 123)
الأعلى  الإناث  قتل  معدلت  مالحظة  املمكن  من 
جرائم  مبعدلت  املتاأثرة  والأقاليم  البلدان  يف 
)اأنظر  جدا  مرتفعة  اأو  مرتفعة  اإجمالية  قتل 
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ال�صلفادور التي تتميز مبعدل يبلغ  ال�صكل 2(. تعد 
12.0 لكل 100،000 من الأ�صخا�س البلد �صاحب 
تليها  الن�صاء،  قتل  الأعلى من حيث جرائم  املعدل 
 )9.7( وغواتيمال   )10.9( جامايكا  من  كل 
الدول  يف  الن�صاء  وتكون   .)9.6( اأفريقيا  وجنوب 
املميت  العنف  من  مرتفعة  مب�صتويات  تتميز  التي 
عر�صة اإىل الهجوم ب�صورة متكررة اأكرث يف احلياة 
العامة، مبا يف ذلك على يد الع�صابات وجماعات 
اجلرمية املنظمة؛ ويف هذا ال�صياق غالبا ما حتدث 
جرائم قتل الإناث يف مناخ عام يت�صف بالالمبالة 

والإفالت من العقاب.

عنف ال�صريك احلميم
غالبية مرتكبي جرائم قتل الإناث هم من الذكور، 
اأو من  اأ�صرة ال�صحية  اأفرادا من  وكثريا ما يكونوا 
�صريكا حميما  يكون اجلاين  ما  وغالبا  الأ�صدقاء، 
بني  الوثيقة  العالقة  �صاأن  ومن  �صابقا.  اأو  حاليا 
ت�صهل  اأن  الأحيان  بع�س  يف  وال�صحايا  اجلناة 

حتديد خمطط اجلرمية.
ومنطقة  بلدا   54 �صملت  منوذجية  درا�صة  تك�صف 

توفر معلومات عن العالقات بني جناة جرائم قتل 
الإناث و�صحاياها باأن ن�صبة العنف املميت املت�صل 
يف  ما  حد  اإىل  متدنية  احلميم  ال�صريك  بعنف 
البلدان التي تتميز مبعدلت مرتفعة من جرائم قتل 
الإناث. فعلى �صبيل املثال، يف ال�صلفادور وكولومبيا 
التي حتتوي على معدلت  الدول  تاأتيان بني  اللتان 
مرتفعة من جرائم قتل الإناث، ترتكب ما ن�صبتها 
ثالثة يف املائة فقط على يد �صريك حميم حايل اأو 
والربتغال )جميع  وفرن�صا  بينما يف قرب�س  �صابق 
الدول التي تتميز مبعدلت متدنية اأو متدنية جدا 
على  الن�صاء  قتل  جرائم  متثل  الإناث(  قتل  من 
يف   80 من  اأكرث  حايل  اأو  �صابق  حميم  �صريك  يد 
 (Alvazzi del Frate, املائة من جميع احلالت 

.(2011, pp. 129-30
قتل  جرائم  �صحايا  غالبية  اأن  هو  للنظر  امللفت 
�صبق  قد  احلميم  ال�صريك  بعنف  املت�صلة  الن�صاء 
واأن تعر�صن لعنف واإيذاء ج�صدي على يد اجلاين 

.(Campbell et at, 2003, p. 1091) نف�صه
عنف  عن  الناجم  ال�صطهاد  يوؤدي  ما  غالبا 
(self- الذات  �صد  عنف  اإىل  احلميم  ال�صريك 

يف  املثال،  �صبيل  فعلى   .(directed violence
الوليات املتحدة حاولت 35 اإىل 40 يف املائة من 
ال�صحايا الالتي جنون من العنف الأ�صري حاولن 
القائمة  العالقة  خالل  ما  مرحلة  يف  الإنتحار 
التي  الأبحاث  وتك�صف  بعدها.  اأو  الإ�صطهاد  على 
اأجريت يف الحتاد الأوربي اأن 42 يف املائة من بني 
العنف  اأعقاب  يف  الواقعة  الوفيات  حالت  جميع 
 (Psytel, النتحار  عن  ناجتة  كانت  الزوجي 

.(2010, pp. 9-10

الأ�صلحة النارية
العنف  يف  اأ�صا�صيا  دورا  النارية  الأ�صلحة  توؤدي 
امل�صلح  للعنف  العاملي  العبء  تقرير  ويقدر  املميت. 
للعام 2008 اأنه يف املتو�صط ترتكب 60 يف املائة من 
النارية  الأ�صلحة  با�صتخدام  القتل  جرائم  اإجمايل 
 (Geneva Declaration Secretariat,
النارية- الأ�صلحة  اإظهار  ويعد   .(2008, p. 5
الآخرين- اإخ�صاع  اأو  التهديد  اأو  للرتويع  كو�صيلة 

نذيرا با�صتخدامها الفعلي.
للتهديد  بتعر�صهن  الن�صاء  من  الكثري  تفيد 
�صحايا  وقوعهن  قبل  ناري  �صالح  با�صتخدام 
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حول م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية 
Small Arms Survey

م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية هو مبثابة امل�صدر 
جميع  عن  العامة  للمعلومات  الرئي�صي  الدويل 
والعنف  ال�صغرية  بالأ�صلحة  املتعلقة  اجلوانب 
و�صانعي  للحكومات  مرجعي  وم�صدر  امل�صلح، 
م�صروع  ويقوم  والنا�صطني.  والباحثني  ال�صيا�صات 
املقالت  خالل  من  اأبحاثه  نتائج  بتوزيع  امل�صح 
والتقارير املوجزة واأوراق العمل والتقارير اخلا�صة 
والكتب ومن خالل اإ�صداره ال�صنوي م�صح الأ�صلحة 

ال�صغرية.
وي�صم امل�صروع طاقم عمل دويل يتمتع بخربة وا�صعة 
والعلوم  الأمنية  الدرا�صات  يف  بخربات  ويتمتعون 
والقانون  العامة  الدولية  وال�صيا�صة  ال�صيا�صية 
والقت�صاد ودرا�صات التنمية وحل النزاعات وعلم 
مع  وثيق  ب�صكل  ويعمل  اجلرمية  وعلم  الجتماع 
اأنحاء  خمتلف  يف  وال�صركاء  الباحثني  من  �صبكة 

العامل. 
اإن م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية هو م�صروع  تابع 
ملعهد الدرا�صات العليا للدرا�صات الدولية والتنموية، 

جنيف. ملزيد من املعلومات، الرجاء زيارة:
www.smallarmssurvey.org.

كانون  يف  الإجنليزية  باللغة  مرة  لأول  الن�صر  مت 
الثاين/يناير 2012
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جلرائم قتل الإناث. وباملثل، متثل الأ�صلحة النارية 
احتمال  اإن  اإذ  للن�صاء،  زائدا  خطرا  املنازل  يف 
والت�صبب  التهديد  بهدف  الأ�صلحة  تلك  ا�صتخدام 
ا�صتخدامها  اأعلى من  العائلة هو  يف الأذى لأفراد 
 (Alvazzi del الدخالء  من  املنزل  حلماية 

.(Frate, 2011, p. 131
يك�صف حتليل لعينة �صملت 24 بلدا تت�صمن بيانات 
ارتكاب  يف  امل�صتخدمة  الأ�صلحة  نوع  عن  مف�صلة 
بني  مبا�صر   ارتباط  عالقة  الإناث  قتل  جرائم 
النارية.  الأ�صلحة  وا�صتخدام  الإناث  قتل  معدلت 
من  مرتفعة  مب�صتويات  تتاأثر  التي  الدول  وتظهر 
اأعلى من جرائم  ن�صبة  الإناث حتديدا  جرائم قتل 
النارية.  الأ�صلحة  با�صتخدام  املرتكبة  الإناث  قتل 
ثلث  يف  النارية  الأ�صلحة  ا�صتخدمت  املتو�صط،  يف 
اإجمايل جرائم قتل الإناث املرتكبة يف جميع اأنحاء 
وال�صلفادور  وكولومبيا  الربازيل  يف  ولكن  العامل؛ 
وغواتيمال وهندورا�س ا�صتخدمت الأ�صلحة النارية 
الإناث  قتل  جرائم  من  املائة  يف   60 من  اأكرث  يف 
(Alvazzi del Frate, 2011, p. 131). الن�صبة 
با�صتخدام  املت�صل  الإناث  لقتل  الأعلى  املئوية 
الأ�صلحة النارية هي تلك التي لوحظت يف �صيوداد 
ا�صتخدمت  اإذ   ،2009 يف  املك�صيك  يف  خواريز 
من  املائة  يف   80 من  اأكرث  يف  النارية  الأ�صلحة 
مئوية  ن�صبة  الإناث-وهي  قتل  جرائم  اإجمايل 
جرائم  �صحايا  ن�صبة  مع  تقريبا  تت�صاوى  مرتفعة 
النارية  الأ�صلحة  با�صتخدام  الذكور  من  القتل 

.(p. 132)

ال�صتنتاجات
�صحايا  غالبية  ميثلون  الرجال  اأن  من  الرغم  على 
مب�صتويات  تتاأثر  التي  البلدان  يف  القتل  جرائم 
الن�صاء  تعر�س  خطورة  اأن  اإل  العنف،  من  مرتفعة 
للقتل هي الأعلى اأي�صا يف تلك الأماكن. وكلما كانت 
عن  خارجة  الأ�صلحة  با�صتخدام  العنف  م�صتويات 
نطاق ال�صيطرة، تزداد خطورة ال�صطهاد بالن�صبة 

لكامل ال�صكان من الذكور والإناث.
ولي�س  النت�صار  وا�صع  احلميم  ال�صريك  عنف 
له  اإذ ميكن  نادرا،  اإل  حم�صورا يف حالت معزولة 
اأن  بو�صفه جزءا من عالقة قائمة على ال�صطهاد 
ي�صبح مميتا ب�صهولة. ومن �صاأن التعر�س مل�صتويات 
مفرطة من العنف يف املنزل لفرتات طويلة اأي�صا اأن 

يقود ال�صحية اإىل ارتكاب »النتحار الق�صري«.
يزداد توفر املعطيات املف�صلة عن ميزات ال�صحايا 
الكامنة  والأ�صباب  والعالقات  والظروف  واجلناة 
وراء احلوادث املميتة، الأمر الذي يوؤدي اإىل ت�صجيع 
الأبحاث حول قتل الإناث والأ�صكال الأخرى للعنف 
يف  الكبرية  الثغرات  تزال  ما  ذلك،  ومع  امل�صلح. 
الكاملة  اجلغرافية  التغطية  وانعدام  املعلومات 
تقفان حجر عرثة اأمام الأبحاث. ثمة حاجة لإدراج 
الأ�صكال الأخرى من العنف املميت الذي تعاين منه 
(dowry- املهور  ب�صبب  الوفيات  الن�صاء—مثل 

ومتثل  امل�صتقبلية.  الأبحاث  (deaths—يف 
قتل  خ�صائ�س  لفهم  الأ�صا�س  الدقيقة  املعلومات 

الإناث ولتطوير ا�صتجابات �صيا�صية را�صخة ومبنية 
جميع  يف  للن�صاء  الأمن  لتعزيز  وذلك  الأدلة،  على 

اأنحاء العامل.

املالحظات
تلخ�س مذكرة البحث احلالية النتائج الرئي�صة لـ . 1

.Alvazzi del Frate (2011)
مت »ح�صاب ذلك الرقم من خالل تطبيق املعدلت . 2

الإقليمية لقتل الإناث على اأعداد ال�صكان يف البلدان 
التي ل تتوفر املعلومات عنها وا�صتخدام املعدلت 

 (Alvazzi del »للمناطق التي ل توجد بيانات عنها
.(Frate, 2011, p. 117

من املمكن تو�صيح الثغرات الأ�صا�صية يف املعلومات، . 3
ول�صيما يف اأفريقيا واآ�صيا حيث ل تتوفر املعلومات 

اخلا�صة بجرائم القتل امل�صنفة ح�صب نوع اجلن�س.
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