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19التأثري االجتامعي واالقتصادي لـكوفيد-

الـمملكة الـمتحدة

فرنسـا

تســببت جائحــة كوفيــد- 19 يف تداعيــات اقتصاديــة كبــرة 
أدت إىل زيــادة معــدالت البطالــة والفقــر وانعــدام الضــان 
ــات  ــذه التداعي ــت ه ــامل. كان ــاء الع ــع أنح ــي يف جمي االجتاع
أســوء مــا كانــت عليــه تداعيــات الكســاد الكبــر يف ثالثينيــات 
القــرن املــايض بســبب ارتفــاع عــدد الحــاالت املُصابــة املُســجلَة 
ــة  ــدرت اململك ــاد، وتص ــاد يف االقتص ــور الح ــن التده ــالً ع فض
املتحــدة وفرنســا وإســبانيا قامئــة الــدول األكــر تــررًا يف أوروبــا.

انهيار اقتصادي
ــض  ــاين )ONS(، انخف ــي الربيط ــاء الوطن ــب اإلحص ــا ملكت وفًق
الناتــج املحــي اإلجــايل لربيطانيــا )GDP( بنســبة ٪9.9 يف 
عــام 2020. كــا أدت إجــراءات اإلغــالق يف ديســمرب 2020 إىل 
انخفــاض مبيعــات التجزئــة بنســبة ٪4.2، ويف عــام 2021 نتــج 
عــن ذلــك ٪8.2 انخفــاض شــهري يف مبيعــات التجزئــة. أظهــر 
ــة  ــادي يف اململك ــود االقتص ــي أن الرك ــاء الوطن ــب اإلحص مكت
املتحــدة يف عــام 2020 كان أكــرب مــن ِضعــف أكــرب انخفــاض 
ــك، يف ديســمرب 2020،  )بنســبة ٪4.0 يف عــام 2009(. ومــع ذل
ــبة 5.7٪.  ــًوا بنس ــر من ــي والتطوي ــث العلم ــاع البح ــر قط أظه
ــث كان أقــل حــدة، إال أن  وعــى الرغــم مــن أن اإلغــالق الثال
اإلحصــاءات تظهــر أنــه يف ينايــر 2021، انخفــض الناتــج املحــي 
اإلجــايل بنســبة ٪9، وانخفضــت مبيعــات التجزئــة بنســبة 
٪8.2. كــا أوقــف عــدد أكــرب مــن الــركات التــداول يف عــام 

ــاين. ــة باإلغــالق الث 2021 مقارن

سوق العمل واستهالك األرسة
 ،)HMRC( بنــاًء عــى بيانــات اإليــرادات والجــارك التجريبيــة
أدى الوبــاء إىل ارتفــاع معــدل البطالــة مــن ٪4 إىل 5.1٪، 
وانخفضــت رواتــب نحــو 674000 مــن املوظفــن اعتبــاًرا مــن 
مــارس 2020. كــا انخفــض عــدد الوظائــف الشــاغرة يف عــام 
2021 بنســبة ٪27 مقارنــة بـــ 2020. وكذلــك زاد عــدد العــال 
ح أكــر مــن 8 ماليــن  املرُسَحــن بــن أبريــل ومايــو، حيــث ُسَ
ــض  ــم انخف ــو، ث ــون يف ماي ــا 8.9 ملي ــت ذروته ــخص، وبلغ ش
هــذا الرقــم إىل 4.7 مليــون وظيفــة يف 28 فربايــر. كــا انخفــض 
ــا زادت  ــاق املســتهلكن بنســبة ٪10.6 يف عــام 2020، بين انف
ــارس  ــن م ــرليني ب ــه إس ــار جني ــدار 125 ملي ــرات مبق املدخ

ــرا. ــك إنجل ــرات بن ــا لتقدي ونوفمــرب 2020 وفًق

انهيار اقتصادي
كان الركــود الــذي شــهدته فرنســا يف عــام 2020 تاريخيًــا، حيث 
ســجل انخفاًضــا بنســبة ٪8.3 يف الناتــج املحــي اإلجــايل، 
ووصــل عجــز امليزانيــة الفرنســية إىل مســتوى قيــايس بلــغ 178 
ــار يــورو. يف مــارس 2021، أعلــن مكتــب املعهــد الوطنــي  ملي
لإلحصــاء والدراســات االقتصاديــة )INSEE( أن عجــز الحكومة 
الفرنســية يف عــام 2020 بلــغ 211.5 مليــار يــورو، وهــو ما ميثل 
ــت  ــا انخفض ــة. ك ــايل للدول ــي اإلج ــج املح ــن النات 9.2 ٪ م
ــدى فرنســا أعــى  ــد كان ل ــار. فق ــدار 63.1 ملي ــرادات مبق اإلي
ديــن عــام يف منطقــة اليــورو يف عــام 2020، حيــث قفــز مــن 
٪98.1 مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف عــام 2019، إىل 117.6٪.

ويف النصــف األول مــن عــام 2020، انخفــض نشــاط الــركات 
بنســبة ٪17 يف املتوســط، لينخفــض أكــر مــن أو يســاوي 30٪ 
يف الربــع. كــا أدى اإلغــالق الثــاين، الــذي تــم تطبيقــه يف 
أكتوبــر 2020، إىل انخفــاض بنســبة ٪11.6 مــن الناتــج املحــي 
اإلجــايل يف نوفمــرب، عــى عكــس 31 ٪ يف أبريــل. وهــذا نتيجــة 

للتدابــر األقــل رصامــة التــي تنفذهــا الحكومــة.

سوق العمل واستهالك األرسة
يف النصــف األول مــن عــام 2020، تــم إخــالء 715 ألــف وظيفة، 
وانخفــض وقــت العمــل ملــن ظلــوا يف وظائفهــم بنســبة 34٪. 
وكان هنالــك ٪81 مــن املديريــن التنفيذيــن يعملــون مــن 
ــة بشــكل رئيــي بنســبة  ــة الجزئي ــق البطال ــزل. كــا تتعل املن

٪54 مــن العــال اليدويــن و٪36 مــن املســتخدمن.

فيــا يتعلــق باســتهالك وإنفــاق األسة، انتعــش اســتهالك 
ــبة ٪5.1- يف  ــاض بنس ــد انخف ــر إىل + ٪3.7 بع األسة يف أكتوب
ــتهالك  ــاد يف اس ــاض ح ــاين إىل انخف ــالق الث ــبتمرب. أدى اإلغ س
األسة، مــع فقــدان االســتهالك بنســبة ٪15- يف نوفمــرب مقارنــة 
ــدل  ــع مع ــك، ارتف ــى ذل ــالوة ع ــة. ع ــل األزم ــا قب مبســتوى م

الظروف املعيشية
بحســب معهــد ليغاتــوم، فــإن الوبــاء زاد مــن العــدد اإلجــايل 
ــا،  ــن يعيشــون يف فقــر إىل أكــر مــن 15 مليونً لألشــخاص الذي
ــه “مجموعــة  يشــكلون ٪23 مــن الســكان. أظهــر مســح أجرت
العمــل ضــد فقــر األطفــال” أن 8 مــن كل 10 زاد ســوء حالتهــم 
املاليــة بســبب جائحــة كوفيــد. وذكــر أكــر مــن ثالثــة أربــاع 
املســتجيبن للمســح أنهــم مل يتمكنــوا مــن دفــع مثــن الطعــام 
واملرافــق، كــاكان ٪47 غــر قادريــن عــى دفــع مثــن الســكن. 
تكشــف التقاريــر الحكوميــة أيًضــا عــن التأثــر الســلبي لألوبئــة 
عــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة واألقليــات العرقيــة والنســاء 
يعانــون مــن مشــاكل يف  الذيــن  الســن  والشــباب وكبــار 
الوصــول إىل الرعايــة الصحيــة واألدويــة والروريــات األخــرى. 
فقــد أشــار ٪35 مــن ذوي االعاقــة إىل التأثــر الســلبي لفــروس 
ــر  ــخاص غ ــن األش ــة بـــ ٪12 م ــم، مقارن ــى حياته ــا ع كورون

املعاقــن.

ــن  ــة )IFS( إىل أن ٪71 م ــات املالي ــد الدراس ــر معه ــا يش ك
عالــة ذوي االعاقــة تأثــرت بالوبــاء مــن خــالل فقــدان الدخــل 
ــح أن  ــا يوض ــم، ك ــة له ــن الحاج ــتغناء ع ــل أو االس أو الفص
٪15 مــن العاملــن يف القطاعــات املغلقــة ينتمــون إىل أقليــات 
تقــل  الذيــن  املوظفــون  كان  ذلــك،  عــى  عــالوة  عرقيــة. 
أعارهــم عــن 30 عاًمــا ومــا فــوق 65 يواجهــون نســب أكــرب 

ــن العمــل. ــح م للترسي

التدابري الحكومية
أدخلــت اململكــة املتحــدة مجموعــة مــن السياســات للتخفيف 
ــد- 19.  ــن كوفي ــة ع ــلبية الناجم ــة الس ــار االقتصادي ــن اآلث م
ــدم  ــدة إىل ٪0.1، وق ــعار الفائ ــرا أس ــك إنجل ــض بن ــد خف فق
أربــع خطــط قــروض ماليــة مدعومــة ملســاعدة الــركات 
املتــررة مــن الوبــاء، وأدخــل تدابــر لدعــم قــدرة البنــوك عى 
اإلقــراض. كــا خصصــت الحكومــة عــن أكــر مــن 340 مليــار 
جنيــه إســرليني مــن الرائــب املبــارشة، والرعايــة االجتاعيــة، 
وإجــراءات اإلنفــاق لدعــم األس والــركات والخدمــات العامة.

ــق بســوق العمــل واملوظفــن، أدخلــت الحكومــة  ــا يتعل وفي
 )CJRS( خطــة االحتفــاظ بالوظائــف بســبب فــروس كورونــا
وخطــة دعــم دخــل التوظيــف الــذايت )SEISS(، باإلضافــة إىل 
التغيــرات يف مزايــا الضــان االجتاعــي لدعــم األس أثنــاء 

ــا. جائحــة فــروس كورون

ــع  مدخــرات األس بشــكل حــاد، حيــث وصــل إىل ٪27 يف الرب
الثــاين مــن عــام 2020، أي مــا يقــرب مــن ثالثــة أضعــاف املبلــغ 
ــس  ــا ملجل ــك، وفًق ــع ذل ــام 2019. وم ــره يف ع ــم توف ــذي ت ال
ــن  ــرات ب ــم املدخ ــت معظ ــادي )CAE(، كان ــل االقتص التحلي
األس ذات الدخــل املرتفــع، بينــا مل تتمكــن األس األشــد فقــراً 

مــن ادخــار أكــر مــن املعتــاد.

الظروف املعيشية
ــايل  ــل اإلج ــر يف الدخ ــاض كب ــة إىل انخف ــة الصحي أدت األزم
لــألسة، وقــع مــا يقــرب مــن مليــون فرنــي يف دائــرة الفقــر، 
ــون شــخص يعيشــون بالفعــل  ــد إىل 9.3 ملي مــا أضــاف املزي
تحــت خــط الفقــر النقــدي. وكان املهاجــرون واملجتمعــات 
الفقــرة واألشــخاص ذوو اإلعاقــة أكــر عرضــة لإلصابــة بفــروس 
ــية  ــم املعيش ــبب ظروفه ــكان بس ــة الس ــة ببقي ــا مقارن كورون
الســيئة. ويكشــف مكتــب املعهد الوطنــي لإلحصاء والدراســات 
االقتصاديــة )INSEE( أنــه بــن مــارس وأبريــل 2020، تضاعــف 
ــن يف  ــخاص املولودي ــة باألش ــن مقارن ــات املهاجري ــدل وفي مع
 )IFOP( فرنســا، كــا أشــار املعهــد الفرنــي للــرأي العــام
ــور يف  ــن تده ــون م ــة يعان ــخاص ذوي اإلعاق ــث األش إىل أن ثل
ــاك 12  ــاء، وهن ــذ تفــي الوب ــة من صحتهــم الجســدية والعقلي
ــون  ــن كل 6 أشــخاص، يعان ــون شــخص يف فرنســا، أي 1 م ملي
مــن إعاقــة تجاهلــت الحكومــة حاجاتهــم يف إجــراءات اإلغــالق.

التدابري الحكومية
اســتجابت الســلطات الفرنســية للوبــاء مــن خــالل تنفيــذ 
إجــراءات إغــالق، وتعديــل امليزانيــة عــدة مــرات للتكيــف مــع 
ــات  ــل اإلدارات والبلدي ــوارئ. تعم ــم الط ــم دع ــة، وتقدي األزم
ــة ومعالجــة االحتياجــات الخاصــة  ــا عــى مراقب الفرنســية أيًض

ــن. ــات املهاجري ــك مجتمع ــا يف ذل ــا، مب ــر ضعًف ــات األك للفئ
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إسـبانيا

انهيار اقتصادي
حــدد املعهــد الوطنــي لإلحصــاء )INE( أن االقتصــاد اإلســباين 
قــد انخفــض بنســبة ٪11 يف عــام 2020، وهــو أكــرب انخفــاض 
ــة عــام 1936، مــا أدى إىل  ــذ الحــرب األهلي يف اقتصادهــا من
ــادة الديــون يف عــام 2020 إىل 112،438 مليــون يــورو. ويف  زي
ــدأت الحكومــة يف تخفيــف إجــراءات اإلغــالق  ــع 2020، ب ربي
ــج  الســتئناف النشــاط االقتصــادي، مــا أدى إىل انتعــاش النات
املحــي اإلجــايل يف الربــع الثالــث مــن عــام 2020. ولكــن مــع 
تفــي الفــروس يف نهايــة العــام، تــم تنفيــذ إجــراءات احتــواء 
صارمــة مــرة أخــرى، مــا أدى إىل انخفــاض النشــاط االقتصادي 

إىل أقــل مــن ٪9.1، دون نســبة العــام الســابق.

سوق العمل واستهالك األرسة
أدت إجــراءات االحتــواء واإلغــالق إىل فقــدان وظائــف مليــون 
ــات  ــدث البيان ــا ألح ــو 2020، وفًق ــل ويوني ــن أبري ــخص ب ش
ــع  ــاء )INE(. ويف الرب ــي لإلحص ــد الوطن ــن املعه ــادرة ع الص
الثــاين مــن عــام 2020، يف منتصــف الوبــاء، ارتفعــت مدخــرات 
األسة يف إســبانيا إىل ٪31.17. عــى العكــس مــن ذلك، ســجلت 
ــل إىل  ــث وص ــتهالك األس، حي ــاض يف اس ــرب انخف ــبانيا أك إس

.23.9٪

الظروف املعيشية
البطالــة التــي يســببها الوبــاء هــي العامــل الرئيــي وراء عــدم 
املســاواة والفقــر بــن النــاس، فوفًقــا للجنــة أكســفورد لإلغاثــة 
مــن املجاعــة )Oxfam(، وقــع 790 ألــف شــخص تحــت خــط 
ــار  ــن وكب ــل املهاجري ــاض دخ ــبب انخف ــبانيا بس ــر يف إس الفق
الســن والنســاء والفئــات األكــر ضعًفــا، وبلــغ معــدل الفقر بن 
املهاجريــن ٪57 بعكــس متوســط ٪22.9 لبقيــة الســكان، كــا 
ــن الشــباب مبقــدار 1.6 مــرة فــوق  زاد التفــاوت يف األجــور ب
ــخاص  ــن األش ــة ٪55 ب ــدل البطال ــغ مع ــن بل ــط، يف ح املتوس
دون ســن العريــن. وعــالوة عــى ذلــك، شــكلت النســاء 57٪ 

مــن مجمــوع العاطلــن و٪73 مــن العاملــن بــدوام جــزيئ.

ــون  ــخص يعان ــن 30000 ش ــر م ــرات إىل أن أك ــر التقدي تش
مــن إعاقــة ذهنيــة أو تنمويــة )IDD( معرضــون لخطــر أكــرب 
ــر  ــة للتداب ــذ الدول ــة بالعــدوى. عــى الرغــم مــن تنفي لإلصاب
ــود وتســهيل  ــون مــن نقــص الي ــن يعان لدعــم األشــخاص الذي
الرحــالت  مواعيــد  تحديــد  خــالل  مــن  عليهــم،  اإلغــالق 
ــزال  ــا، ال ي ــم عــى التكنولوجي ــر الدعــم القائ ــة وتطوي العالجي

ــية. ــات األساس ــن الخدم ــد م ــول إىل العدي ــذر الوص يتع

أدى ظهــور الوبــاء يف عــام 2019 إىل توقــف العمــل وتعليقــه، 
ــاة  ــة والحي ــة العام ــى الصح ــلبًا ع ــر س ــدود، وأث ــق الح وأغل
االجتاعيــة والحقــوق املدنيــة واالقتصاديــة األخــرى، مــا أدى 
إىل تدهــور واضــح يف الحقــوق الفرديــة. ومــن تداعيــات الوبــاء 
تصاعــد العنرصيــة والتمييــز ضــد املهاجريــن وأصحــاب البــرة 
الســمراء واألجانــب. باإلضافــة إىل ذلــك، واجهــت البلــدان 
الناميــة واألقــل منــًوا مشــاكل ماليــة يف تلقــي اللقاحــات نتيجــة 

التحيــز الــدوايئ الغــريب تجــاه الــدول املتقدمــة والغنيــة.

مظاهر العنرصية والتمييز )كورونا وفريوس الصني(
بــن  العنــرصي  التمييــز  ازدهــر  كوفيــد- 19،  انتشــار  مــع 
ــامية،  ــاداة الس ــوادث مع ــازدادت ح ــة، ف ــات املختلف املجتمع
وتصاعــدت أشــكال مختلفــة مــن التمييــز والبلطجــة، املوجهــة 
بشــكل خــاص ضــد مختلــف الســكان الناطقــن بالصينيــة، 
حيثيتــم إلقــاء اللــوم عليهــم  بخصــوص تفــي الفــروس. كــا 
ُدعــم التحريــض عــى خطــاب الكراهيــة والعنرصيــة ضــد الصن 
ــي  ــس األمري ــل الرئي ــن ِقبَ ــيا م ــوب رشق آس ودول رشق وجن
الســابق، دونالــد ترامــب، الــذي َحّمــل الصــن مســؤولية خلــق 

ــره. ــروس ون الف

تحــت ضغــط أمريــي، اقرحــت منظمــة الصحــة العامليــة 
حــول  التحقيقــات  مــن  الثانيــة  الجولــة  تنفيــذ   )WHO(
ــب  ــك، طل ــى ذل ــالوة ع ــة. ع ــربات الصيني ــروس يف املخت الف
الرئيــس بايــدن تحقيًقــا آخــر لتوضيــح مــا إذا كان الفــروس قــد 
نشــأ مــن مختــرب ووهــان للفروســات أم ال. ومــع ذلــك، يف 16 
يونيــو 2021، أشــارت التحقيقــات إىل وجــود فــروس كورونــا يف 
الواليــات املتحــدة منــذ ديســمرب 2019 عــى األقــل، وهــي نفس 

ــا الفــروس يف الصــن. ــر فيه ــي ظه الفــرة الت

وسم سالالت الفريوسات
لالمتنــاع عــن اســتخدام “الفــروس الصينــي”، أطلقــت اللجنــة 
الدوليــة لتصنيــف الفروســات عى الفروس اســم “كوفيــد- 19”. 
لكــن واجهــت دول أخــرى أيًضــا متييــزًا بعــد اكتشــاف متغــرات 
وســالالت مختلفــة لـــكوفيد- 19، مــا أدى إىل تســميتها بعدهــا، 
مثــل “الســاللة الربيطانيــة” و”ســاللة جنوب أفريقيا” و“الســاللة 
الربازيليــة” و”الســاللة الهنديــة”. ويف النهايــة، أصــدرت منظمــة 
الصحــة العامليــة تعليــات بعدم تســمية طفــرات الفــروس بناًء 
ــَمى  ــة، وأن تُس ــة أو صناعــة معين عــى موقــع جغــرايف أو ثقاف

وتُصَنــف وفًقــا لدرجــة خطورتهــا.

توزيع اللقاحات
كان توزيــع اللقاحــات غــر عــادل بشــكل صــارخ بــن البلــدان 
املتقدمــة والبلــدان األقــل منــًوا، وتســببت املنافســة بــن رشكات 
األدويــة إىل إعاقــة وصــول البلــدان األقــل منــًوا إىل اللقاحــات، 
ويعــد األفارقــة هــم األكــر تأثــرًا بســلوكيات الــدول الغربيــة، 

يليهــم اآلســيويون. 

ــدان  ــن البل ــات يف الحصــول عــى اللقاحــات ب ــل التفاوت لتقلي
الغنيــة والناميــة واألقــل منــًوا، أنشــأت الجمعيــة العامــة لألمــم 
ــر العــادل  ــع التوف ــادرة لترسي ــة كوفاكــس” كمب املتحــدة “آلي
ألدوات كوفيــد- 19 لجميــع البلــدان. ومــع ذلــك، ال تــزال بعــض 

الــدول تكافــح مــن أجــل تلقــي اللقاحــات.

العنرصية والتمييز تجاه األفراد
تنــاول تقريــر ملكتــب املفوضيــة العليــا لحقــوق اإلنســان التابع 
لألمــم املتحــدة )OHCHR( عــن التمييــز العنــرصي يف ســياق 
كوفيــد- 19 يف عــام 2020 العديــد مــن القضايــا املتعلقــة بتأثــر 
ــم  ــذايئ والتعلي ــن الغ ــة واألم ــوق الصحي ــى الحق ــة ع الجائح
أهــم  بــن  مــن  وكانــت  واملهمشــن.  العنــرصي  والتمييــز 
تداعيــات الوبــاء األشــكال املتزايــدة للعنرصيــة والبلطجــة عــرب 
اإلنرنــت ضــد الصينيــن واآلســيوين، والتــي تفاقمــت بســبب 
ــائل  ــي وس ــين ومقدم ــل السياس ــن قب ــة م ــاب الكراهي خط
اإلعــالم واألفــراد. يف الصــن أيًضــا، تــم التمييــز ضــد غــر 
ــدوى  ــع شــخص مصــاب بالع ــل م ــا كان التعام ــن. ك املواطن
أو اإلصابــة باملــرض يــؤدي إىل خلــق “وصمــة اجتاعيــة” 

التدابري الحكومية
أدخلــت الحكومــة تريعــات وتدابــر ملعالجــة أزمــة كوفيــد- 19، 
الركيــز عــى  مــع  الصحــة واالقتصــاد،  التدابــر  وتناولــت 
ــركات الصغــرة واملتوســطة وصناعــة الســياحة  ــركات وال ال
ــة  ــة العال ــت الحكوم ــاص. فوضع ــابهم الخ ــن لحس والعامل
ودخــل األس كأولويــة يف جــدول أعالهــا. وبالتــايل، فقــد 
ــة  ــي خط ــة )ERTEs(، وه ــح املؤقت ــط الترسي ــت خط وضع
إجــازة مؤقتــة تــم اعتادهــا يف عــام 2020 وتــم متديدهــا حتــى 
ــر  ــة للخط ــف املعرض ــاذ آالف الوظائ ــدف إنق ــو 2021، به ماي
نتيجــة الوبــاء، ويســتفيد منهــا حــوايل 800 ألــف عامــل. كــا 
ــى  ــة ع ــالت مؤقت ــراء تعدي ــة إلج ــات مرن ــة آلي ــت الدول أعلن

ــل. ــاعات العم ــل س ــود وتقلي ــق العق تعلي

عــالوة عــى ذلــك، يف إطــار جهــود الحكومــة لدعــم الــركات، 
املمنوحــة  املرصفيــة  للقــروض  عامــة  ضانــات  وضعــت 
مجموعــة  عــن  أعلنــت  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  للــركات. 
ــورو ملســاعدة ودعــم  ــار ي ــارشة بقيمــة 11 ملي مســاعدات مب
ــن  ــك العامل ــركات وكذل ــطة وال ــرة واملتوس ــركات الصغ ال
لحســابهم الخــاص. وفيــا يتعلــق بالرائــب، فقــد اعتمــدت 
ــة  ــد النهائي ــل املواعي ــة، وتعدي ــرات الريبي ــق الف ــى تعلي ع
لإلجــراءات الريبيــة، وتأجيــل الديــون الريبيــة والجمركيــة، 

ــة. ــد اإلداري ــق املواعي وتعلي

ــة  ــكوفيد- 19 يف أزم ــة لـ ــة الصحي ــببت األزم ــد تس ــك فق وبذل
اقتصاديــة مل يســبق لهــا مثيــل مــن حيــث الحجــم، ولهــا تأثــر 
شــديد عــى الصحــة واالقتصــاد واملجتمــع. مع جميــع املعلومات 
املقدمــة، ال يــزال مــن املبكــر تقييــم التأثــر الكامل لـــكوفيد- 19 
وحجمــه عــى الــدول، حيــث ســتتقلب اإلحصــاءات والبيانــات 

مــا دامــت األزمــة الصحيــة مســتمرة.

التمييز والعنرصية
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يعــد العنــف القائــم عــى النــوع االجتاعــي ظاهــرة منتــرة 
ــن  ــذاء م ــاء لإلي ــن النس ــر م ــرض الكث ــث تتع ــا، حي يف عاملن
قبــل رشكائهــن ويتعرضــن للعنــف األسي، وهــو النــوع األكــر 
ــوع االجتاعــي. يعتقــد  ــم عــى الن ــف القائ شــيوًعا مــن العن
البعــض أن العنــف األسي يحتــاج إىل مزيــد مــن االهتــام ألنــه 
يحــدث يف العالقــات بــن األشــخاص الذيــن يعرفــون بعضهــم 
أو يعيشــون مــع بعضهــم البعــض، وبالتــايل فهــو يختلــف متاًمــا 
ــف  ــاء. فالعن ــن الغرب ــدث ب ــي تح ــف الت ــوادث العن ــن ح ع
ــك  ــراف بتل ــق االع ــد أُعي ــة. وق ــة خاص ــة منزلي األسي قضي

الظاهــرة عــى أنهــا انتهــاك لحقــوق اإلنســان لفــرات.

مــع انتشــار جائحــة كورونــا، فقــدت الكثــر مــن النســاء 
والفتيــات وظائفهــن واضطــررن إىل البقــاء يف املنــزل. وبالتــايل، 
ــا العنــف املنــزيل عــى قضــاء املزيــد مــن الوقــت  أُجــرب ضحاي
ــت  ــث كان ــة، حي ــن بســبب االحتياطــات اإلحرازي مــع املعتدي
ــة  ــر عرض ــة األك ــاء ذوات اإلعاق ــل النس ــة مث ــات الضعيف الفئ
مــن  الحــد  إىل  الوبــاء  اضطرابــات  وأدت  املنــزيل.  للعنــف 
ــزل،  ــاء يف املن ــرت رضورة البق ــا أث ــات، ك ــول إىل الخدم الوص
إىل جانــب املســتوى االجتاعــي واالقتصــادي املنخفــض للعديــد 
مــن النســاء، ســلبًا عــى النســاء واألطفــال ألنهــم األكــر عرضــة 

للعنــف األسي.

ــا لألمــم املتحــدة، زادت املكاملــات إىل خطــوط املســاعدة  وفًق
مــن ضحايــا العنــف املنــزيل مبقــدار خمســة أضعــاف املعــدل 
أثنــاء تفــي فــروس كورونــا.  البلــدان  املعتــاد يف بعــض 
ونتيجــة لذلــك، أطلــق الكثــر عــى العنــف األسي اســم »ظــل 

ــة«. الجائح

ــة  ــوايل مثاني ــرأة أن ح ــي للم ــس القوم ــن املجل ــرص، أعل يف م
ــف األسي كل  ــر العن ــات لخط ــة معرض ــرأة مرصي ــن ام مالي
عــام، وأن مــا يصــل إىل ٪86 مــن الزوجــات قــد يتعرضــن 
ــة  ــن كل خمس ــة م ــه أربع ــع، وج ــي. يف الواق ــذاء الزوج لإلي
ــد  ــي ض ــف النف ــكال العن ــن أش ــكالً م ــن ش ــال متزوج رج
ــف  ــن نص ــرب م ــا يق ــغ م ــك، أبل ــة إىل ذل ــم. باإلضاف زوجاته
الشــابات عــن تعرضهــن للعنــف الجســدي مــن قبــل إخوانهــن 

أو آبائهــن.

ــة  ــبة 13 باملائ ــادة بنس ــاك زي ــت هن ــات، كان ــب البيان وبحس
يف عــدد املــرىض يف مراكــز عــالج العنــف األسي. فقــد تلقــى 

ــة. ــة أسي ــة، و9278 رعاي ــة فردي ــرأة رعاي 2704 ام

لزيــادة الوعــي حــول كيفيــة محاربــة أو التعامــل مــع العنــف 
األسي أو العنــف القائــم عــى النــوع االجتاعــي بشــكل 
عــام  حــددت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يــوم 25 
نوفمــرب كاليــوم الــدويل للقضــاء عــى العنــف ضــد املــرأة. هــذا 
باإلضافــة إىل 16 يوًمــا مــن النشــاط ضــد العنــف القائــم عــى 
النــوع االجتاعــي، وهــي حملــة دوليــة ســنوية تنطلــق يف 25 
ــوق اإلنســان.  ــوم حق ــى 10 ديســمرب، ي نوفمــرب، وتســتمر حت
ــاط  ــن النش ــا م ــام 2021 “16 يوًم ــي لع ــوع العامل كان املوض
ضــد العنــف القائــم عــى النــوع االجتاعــي” هــو “لــّون العــامل 

ــِه العنــف ضــد املــرأة اآلن!” ــا: فلنن برتقاليً

يعيــش اليــوم مــا يقــرب مــن 40.3 مليــون شــخص تحــت اســم 
العبيــد، هــذا الرقــم هــو أكــر مــن أي وقــت يف تاريــخ البريــة 
وأكــرب مــن عــدد ســكان بعــض البلــدان، ويوجــد طفــل مســتعبد 

مــن كل أربعــة أطفــال، أي مــا يقــدر بـــ 10 ماليــن طفــل. 

انتــر مصطلــح “العبوديــة الحديثــة” يف اآلونة األخــرة، وتناولته 
بعــض االتفاقيــات، كونــه مشــكلة قامئــة تواجــه املجتمــع الدويل، 
ــروس  ــة ف ــار جائح ــل انتش ــيوية، يف ظ ــة اآلس ــة يف الدول خاص

كورونــا.

غالبًــا مــا تحــدث العبوديــة الحديثــة يف املناطــق التــي يصعــب 
الوصــول إليهــا يف الدولــة، ولهــا العديــد من األشــكال واألســاء، 
ولكــن أكرهــا شــهرة هــي: اإلتجــار بالبــر، والعمــل القــرسي 
والســخرة، وعالــة األطفــال، والــزواج القــرسي، واألعــال 
ــراه،  ــال أو اإلك ــوة واالحتي ــالل الق ــن خ ــة م ــية التجاري الجنس
بالــرق،  الشــبيهة  واملارســات  الطوعــي،  غــر  واالســتعباد 
وعبوديــة الديــون. وتنتــر عبوديــة الديــون عــى نطــاق واســع 
يف البلــدان اآلســيوية الناميــة مثــل الهنــد وباكســتان. وتتداخــل 
ــرى  ــث ي ــة، حي ــة الحديث ــر والعبودي ــار بالب ــم اإلتج مفاهي
البعــض اإلتجــار بالبــر كشــكل من أشــكال العبوديــة الحديثة، 

ــة.” والبعــض يعرّفهــا عــى أنهــا “تجــارة الرقيــق الحديث

دفعــت النــاس نحــو العزلــة لتجنــب التمييــز. يف أكتوبــر 2020، 
كشــف مركــز بيــو لألبحــاث أن األمريكيــن مــن أصــل آســيوي 
ــالغ عــن تجــارب  ــوا أكــر عرضــة لإلب ــن كان واألشــخاص امللون
ــات  ــن املجموع ــر م ــاء أك ــاء الوب ــم أثن ــق بعرقه ــلبية تتعل س
األخــرى، يف حــن أن ٪58 مــن األمريكيــن اآلســيوين و٪45 مــن 
األمريكيــن عانــوا مــن تعليقــات عنرصيــة منــذ أن بــدأ الوبــاء.

الجهود العاملية ملكافحة آثار العنرصية كوفيد- 19
ــرصي  ــز العن ــوق اإلنســان التميي ــدويل لحق ــون ال يحظــر القان
ــز  ــرد دون متيي ــق كل ف ــن ح ــه ويضم ــكاله ويزيل ــة أش بكاف
ــون أو النســب أو األصــل القومــي.  عــى أســاس العــرق أو الل
منصــات  األشــخاص  اســتخدم  الفــردي،  املســتوى  فعــى 
التواصــل االجتاعــي لنــر الوعــي ووقــف خطــاب الكراهيــة. 
وعــى املســتوى الوطنــي، تبنــت بعــض الــدول قيــًا ومبــادئ 
ــال، أنشــأت إســبانيا بالتعــاون مــع  راســخة. فعــى ســبيل املث
املجالــس الوطنيــة، منصــات ملكافحــة انتشــار األخبــار الكاذبــة 
املتعلقــة بفــروس كورونــا وخطــاب الكراهيــة حــول املجتمــع 
اإليطــايل عــى وســائل التواصــل االجتاعــي. ويف ســويرسا، تــم 
ــن  ــتجابة الحتياجــات املهاجري ــات لالس ــد نقطــة معلوم تحدي
ــا يف  ــاء مب ــة بالوب ــا املتعلق ــن القضاي ــة م ــة متنوع يف مجموع
ذلــك العنرصيــة. ويف نيويــورك، نظمــت لجنــة املدينــة لحقــوق 
اإلنســان ورش عمــل تعليميــة مجانيــة حــول حقــوق اإلنســان، 
وخاصــة للمجتمعــات التــي تواجــه مســتويات عاليــة مــن 

ــات. ــة واملضايق ــز والبلطج التميي

كــا شــاركت املنظــات الدوليــة بنشــاط يف مواجهــة التمييــز 
العنــرصي. عــى ســبيل املثــال، أطلقــت منظمــة الهجــرة 
الدوليــة )IOM( حملــة عــى وســائل التواصــل االجتاعــي يف 
ــا  ــب. ك ــة األجان ــة وكراهي ــاب الكراهي ــول خط ــيك ح املكس
أصــدر مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي مبنــع اإلبــادة الجاعيــة 
ــادية  ــرة إرش ــة )UNOSAPG( مذك ــن الحاي ــؤولية ع واملس
لهــا  التابعــة  املــدين  املجتمــع  ومنظــات  للــدول  شــاملة 

ــة. ــاب الكراهي ــة خط ــكوفيد- 19 ومكافح ــدي لـ للتص

عــى الرغــم مــن كوننــا يف القــرن الحــادي والعريــن، ال تــزال 
العنرصيــة والتمييــز ســائدين. وال تــزال هناك ثغــرات يف تطبيق 
ــاك  ــزال هن ــان، وال ي ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــدول للقان ال
الكثــر الــذي يتعــن القيــام بــه للحفــاظ عــى ســالمة مبــادئ 
املســاواة وعــدم التمييــز وملكافحــة وصمــة العــار االجتاعيــة 
وخطــاب الكراهيــة وكراهيــة األجانــب والعنرصيــة والتمييــز.

العنف القائم عىل النوع االجتامعي

تأثري جائحة كورونا عىل الرق الحديث
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أدى الوبــاء إىل زيــادة التهديــد الذي يواجهه العــال املهاجرون 
والعــال يف االقتصــاد غــر الرســمي، وقــد أدى إىل زيــادة عــدم 
املســاواة االجتاعيــة واالقتصاديــة بــن مختلــف الطبقــات 
االجتاعيــة؛ كــا زاد الوبــاء مــن الخطــر عــى الفئــات األكــر 
ــة بســبب فقــدان وظائفهــم، حيــث  ــة الحديث عرضــة للعبودي
تلجــأ املصانــع املختلفــة إىل تقليــص العالــة أو االســتغناء عــن 

كثــر منهــا، متبعــة أســاليب مكافحــة فــروس كورونــا.

يُعتــرب العــال يف مختلــف املهــن أو املصانــع مــن بــن الفئــات 
األكــر تــرًرا مــن الوبــاء، وخاصــة املهاجريــن والعاملــن بأجــر 
يومــي. فقبــل انتشــار بفــروس كورونــا، كان العــال املهاجرون 
بســبب  الحديثــة  للعبوديــة  للتعــرض  متزايــد  خطــر  يف 
اعتادهــم عــى األجــور اليوميــة، والوضــع غــر القانــوين 
ــم  ــات الدع ــن خدم ــتبعاد م ــد، واالس ــد املقص ــض يف بل للبع
االقتصــادي واالجتاعــي الحكومــي. قــد تكــون التغيــرات 
الرسيعــة يف العــرض والطلــب عــى العالــة قــد أغــرت أيًضــا 
بعــض الجاعــات الســتخدامها كذريعــة الســتغالل 
العــال الضعفــاء أو إجبارهــم عــى العمــل 
أثنــاء الوبــاء، مــا يعرضهــم لخطــر 

اإلصابــة بالفــروس.

لــف فــروس كورونــا العديــد مــن التداعيــات عــى البريــة  خَّ
جمعــاء، أحدهــا التفاوتــات التــي ظهــرت يف توزيــع لقاحــات 
ــود  ــم الجه ــة. ورغ ــة والنامي ــدان املتقدم ــن البل ــد- 19 ب كوفي
ــة  ــدف منظم ــق ه ــكلة وتحقي ــذه املش ــة ه ــة ملعالج الدولي
الصحــة العامليــة املتمثــل يف تطعيــم ٪40 مــن الســكان يف 
ــط  ــل املتوس ــدان ذات الدخ ــل والبل ــة الدخ ــدان منخفض البل
األدىن بحلــول نهايــة عــام 2021. ويُعــد الســبب الرئيــي 
ملنــع الوصــول إىل الهــدف املنشــود هــو أن الــركات املنتجــة 
للقاحــات تهتــم فقــط بالربــح املــايل بغــض النظــر عــن 
الظــروف االقتصاديــة بــن الــدول أو حقــوق اإلنســان العامليــة. 
فهــذا التمييــز يف توزيــع اللقــاح يتعــارض مــع الحــق يف الحيــاة 

ــة. والصح

أدى الوبــاء إىل ســباق بــن رشكات األدويــة إلنتــاج لقــاح ضــد 
الكوفيــد- 19، ونتيجــة هــذا الســباق تولــد احتــكار للقــاح 
وإعطــاء األولويــة لألربــاح بــدالً مــن التوزيــع املتســاوي. تنتــج 
قلــة مــن الــركات اللقاحــات وهنــاك عــدد قليــل نســبيًا 
مــن مشــري اللقاحــات، فعــى ســبيل املثــال، اســتحوذت 
ــة يف  ــات العاملي ــدات اللقاح ــن عائ ــى ٪90 م ــع رشكات ع أرب
ــكار  ــة نتيجــة االحت ــاح ســلعة تجاري ــح اللق ــام 2020. فأصب ع
حيــث ال تفصــح الــركات عــن كيفيــة تصنيعــه أو املعلومــات 

ــة.  ــذه العملي ــة به املتعلق

فشــلت أكــر مــن 50 دولــة يف تحقيــق الهــدف الــذي حددتــه 
ــن ســكانها بشــكل  ــة لتحصــن ٪10 م ــة الصحــة العاملي منظم
كامــل ضــد فــروس كورونــا بنهايــة ســبتمرب 2021. يف إفريقيــا، 
حققــت 15 دولــة فقــط مــن أصــل 54 دولــة الهــدف املنشــود، 
وقامــت نصــف دول القــارة بتلقيــح أقــل مــن ٪2 مــن ســكانها، 
حيــث بلغــت نســبة الذيــن تلقــوا اللقــاح الكامــل ٪4.4 فقــط 
ــا،  ــاة عامليً ــة ُمعط ــار جرع ــل 5.76 ملي ــن أص ــا. وم يف إفريقي
ذهبــت ٪0.3 فقــط إىل البلــدان منخفضــة الدخــل وأكــر مــن 
٪79 إىل البلــدان ذات الدخــل املتوســط والبلــدان املرتفعــة 
ــة؛ أســرازينكا، بايونتيــك،  الدخــل. كــا رفضــت رشكات األدوي
ــادرات  ــزر، املشــاركة يف مب ــا، نوفاكــس وفاي جونســون، موديرن

لزيــادة الكميــات العامليــة مــن اللقاحــات.

يؤثــر احتــكار رشكات األدويــة عــى معــدل وصــول هــذه 
اللقاحــات إىل البلــدان ذات الدخــل املتوســط واملنخفــض، مثــل 
معظــم البلــدان األفريقيــة. اعتبــاًرا مــن 11 ديســمرب 2021، يف 
جنــوب إفريقيــا )الدولــة األكــر تــرًرا يف القــارة( بلــغ معــدل 
ــة  ــة الصحــة العاملي ــا ملنظم ــن الســكان. وفًق ــم ٪31 م التطعي
)WHO(. وكان مــن املتوقــع أن تحقــق خمــس دول أفريقيــة 
فقــط، أي أقــل مــن ٪10 مــن دول إفريقيــا البالــغ عددهــا 54 
دولــة، هــدف نهايــة العــام املتمثــل يف تلقيــح ٪40 من شــعوبها 
بشــكل كامــل. لقــد قامــت إفريقيــا بتطعيــم 77 مليون شــخص 
بشــكل كامــل، أي ٪6 فقــط مــن ســكانها. وباملقارنــة، فــإن أكــر 
مــن ٪70 مــن البلــدان املرتفعــة الدخــل قــد لقحــت بالفعــل 

أكــر مــن ٪40 مــن ســكانها.

بــدأت أصــوات قليلــة ومبــادرات محــدودة تدعــو إىل تعليــق 
ــاح،  ــاج اللق ــة بإنت ــة املتعلق ــة الفكري ــات حقــوق امللكي اتفاقي
وتطالــب بتبــادل تصنيــع لقــاح الكوفيــد- 19. ومــن جهــة 
أخــرى، كانــت هنــاك دعــوات تطالــب مبنــع تصديــر اللقاحــات 
خــارج االتحــاد األورويب قبــل أن تكمــل دولــه عمليــة التطعيــم. 
فمنــذ اإلعــالن عــن توفــر اللقاحــات، اســتحوذت الــدول الغنيــة 
ــة(،  ــا الفعلي ــن احتياجاته ــر م ــا )أك ــرة منه ــات كب ــى كمي ع
تاركــة الــدول الفقــرة والناميــة يف مواجهــة نــدرة شــديدة 
وارتفــاع تكاليــف الحصــول عــى اللقاحــات، وهــو مــا يعــرف 

ــة اللقــاح”. بظاهــرة “قومي

انضمــت حــوايل 190 دولــة إىل “مرفــق كوفاكــس”، اإلطــار 
اختبــارات  وإنتــاج  تطويــر  لترسيــع  للتعــاون  العاملــي 
كوفيــد- 19 والعالجــات واللقاحــات، وإتاحتهــا عــى قــدم 
ــاواة يف  ــدم املس ــتعرقل ع ــن س ــدان، لك ــع البل ــاواة لجمي املس
توزيــع اللقاحــات التقــدم االقتصــادي الــذي تحقــق عــى 

مــدى عقــود يف جميــع البلــدان. ففــي املقابــل، يــؤدي التوزيــع 
العــادل للقاحــات إىل فوائــد اقتصاديــة ال تقــل عــن 153 مليــار 
ــار دوالر  ــي يف الفــرة 2021-2020 ونحــو 466 ملي دوالر أمري
بحلــول عــام 2025 يف 10 مــن االقتصــادات الكــربى يف العــامل.

مــع تصنيــف معظــم البلــدان عــى أنهــا فقــرة والعديــد 
ــاين  ــات ويع ــى اللقاح ــول ع ــاكل يف الحص ــه مش ــا يواج منه
ــتقرار  ــدم االس ــات وع ــة والرصاع ــم الصحي ــة النظ ــن هشاش م
وكذلــك الدمــار الناجــم عــن الكــوارث الطبيعيــة، ال يــزال 
ــا يعيــق الهــدف العاملــي  ــا صعبً ــم هدفً ــذ برامــج التطعي تنفي
املتمثــل يف مواجهــة الوبــاء. يؤثــر احتــكار تصنيــع اللقــاح 
وااللتــزام بحقــوق امللكيــة الفكريــة لتصنيعــه أيًضــا عــى 
معــدالت التطعيــم يف البلــدان املنخفضــة واملتوســطة الدخــل. 
ــى  ــل ع ــب العم ــه يج ــلعة. وعلي ــت س ــق وليس ــة ح الصح
إنهــاء احتــكار بعــض الــركات لتصنيــع اللقــاح. حتــى أن هــذه 
الــركات تؤثــر عــى عمليــة صنــع القــرار بســبب ضعــف دور 
ــة  ــية االقتصادي ــبب الدبلوماس ــا بس ــة وأيًض ــات الحكومي الهيئ
ــح  ــق الرب ــك الــركات لتحقي ــرك مســاحة لتل ــي تتطلــب ت الت

ــه. ــببًا ل ــي وس ــاء العامل ــن الوب ــى أصبحــت جــزًءا م حت

العدالة الصحية ورشكات لقاحات كورونا
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كــا كان الحــال يف جميــع دول العــامل تقريبًــا، كان قطــاع 
الســياحة هــو القطــاع األكــر تــرًرا يف البــالد نتيجــة تداعيــات 
جائحــة كوفيــد- 19، حيــث توقفــت الحركــة الجويــة العامليــة، 
مــا أدى إىل ركــود يف قطــاع الســياحة. ويف مــرص، تســاهم 
ــا  ــج املحــي اإلجــايل، كونه ــرة مــن النات الســياحة بحصــة كب
أكــرب مصــدر للعمــالت األجنبيــة وخلــق فــرص العمــل، فتحــول 

ــة.  ــة وطني ــة اقتصادي ــاء بالفعــل إىل أزم الوب

ارتفعــت إيــرادات الســياحة يف مــرص إىل 12.6 مليــار دوالر يف 
عــام 2019. ومــع ذلــك، فقــد تســبب الوبــاء يف القضــاء عــى 
ــام 2020  ــة يف ع ــياحة املرصي ــدات الس ــن عائ ــوايل ٪70 م ح
بعــد انخفــاض أعــداد الســائحن إىل 3.5 مليــون. كــا تراجعــت 
عائــدات الســياحة املرصيــة إىل حــوايل 4 مليــارات دوالر خــالل 
ــاع  ــون يف قط ــرصي يعمل ــون م ــة ملي ــاين ثالث ــام 2020. يع ع
ــل حــوايل 20٪  ــا ميث ــف الســياحة، وهــو م ــن توق الســياحة م
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل للبــالد. والجديــر بالذكــر أن حوايل 
٪60 مــن العاملــن يف قطــاع الســياحة هــم عــال مســتقلون، 
ــن  ــرًرا م ــر ت ــم األك ــايل ه ــي، وبالت ــر يوم ــون بأج أي يعمل

األزمــة.

فمنــذ بدايــة تفــي الوبــاء، طأمنــت الحكومــة املرصيــة قطــاع 
الســياحة عــى اســتمرار دعمهــا بتوجيهــات مــن الرئيــس عبــد 
الفتــاح الســيي. فقــد تــم إصــدار عــدة قــرارات خــالل املوجــة 
األوىل لفــروس كورونــا، أهمهــا بالنســبة لــركات الســياحة هو 
تأجيــل مدفوعــات اســتهالك الكهربــاء والغــاز وامليــاه والرســوم 

الحكوميــة للخدمــات أو رســوم االنتفــاع، وســداد جميــع 
ــا  ــا. ك ــة كورون ــل أزم ــا قب ــرات م ــن ف ــون املســتحقة ع الدي
ــدر بنحــو  ــن يف القطــاع تق ــات للعامل ــة إعان قدمــت الحكوم
٪100 مــن األجــر األســايس للعــال، ليســتفيد منهــا قرابــة 300 
ألــف موظــف بــركات الســياحة والفنــادق الثابتــة والعامئــة، 
واملنشــآت، واملطاعــم الســياحية. وكــذا قدمــت الحكومــة 
املرصيــة قروًضــا بفائــدة ٪5 لدعــم العاملــن وأصحــاب العمــل 

يف قطــاع الســياحة لدفــع الرواتــب واإليجــارات.

ــارس  ــار يف م ــياحة واآلث ــة للس ــة الوزاري ــدرت اللجن ــا أص ك
ــا: ــياحة، منه ــاع الس ــم قط ــة دع ــرارات ملواصل ــدة ق 2021 ع
• اســتمرار إعفــاء العقــارات املســتخدمة يف مجــايل

  الســياحة والفنــادق بــوزارة الطــران املــدين مــن 
 رضيبة العقارات حتى 31 أكتوبر 2021. 

ــة )50٪(  ــوط واإلقام ــوم الهب ــاض رس ــتمرار انخف • اس
  والخدمــات األرضيــة )٪20( يف املطــارات باملقاطعــات 

  السياحية. 
• اســتمرار دعــم العاملــن يف قطــاع الســياحة مــن 
صنــدوق الطــوارئ التابــع لــوزارة القــوى العاملــة   

حتى أكتوبر 2021.   
• املوافقــة عــى متديــد الضــان املقــدم مــن وزارة 
البنــك  املاليــة بقيمــة 3 مليــارات جنيــه ملبــادرة   
املركــزي املــرصي لدعــم مصاريــف الصيانــة والتشــغيل   
ــمرب  ــى 31 ديس ــياحية حت ــة والس ــآت الفندقي باملنش  

.2021  

دور الحكومة املرصية يف دعم قطاع 

السياحة أثناء أزمة فريوس كورونا
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ــيا يف  ــام، ال س ــرأة كل ع ــه امل ــي تواج ــات الت ــزداد الصعوب ت
ــوارئ. يف  ــاالت الط ــانية وح ــات اإلنس ــرصاع واألزم ــق ال مناط
ســياق األوبئــة والكــوارث، أثبتــت الدراســات واإلحصــاءات 
ــرب العنــف ضــد املــرأة،  ــد بشــكل عــام، ويعت أن العنــف يتزاي
ــم والعنــف الجنــي والعنــف  ــك الحمي وخاصــة عنــف الري
األسي، ظاهــرة متزايــدة النتهــاك لحقــوق للمــرأة. قــدر تحليل 
أجــري يف عــام 2018 عــرب 161 دولــة، أجرتــه منظمــة الصحــة 
العامليــة، أن حــوايل 1 مــن كل 3، أي ٪30 مــن النســاء، يتعرضــن 
ــن  ــم أو م ــك الحمي ــن الري ــي م ــف الجســدي أو الجن للعن

غــر الريــك أو كليهــا.

ــبب  ــرة بس ــات كب ــات وعقب ــرص صعوب ــاء يف م ــه النس تواج
ــف  ــد العن ــز.  يع ــون والتميي ــك والدي ــف الري ــف وعن العن
ضــد املــرأة ظاهــرة ســلوكية منتــرة ال يخلــو منهــا املجتمــع 
املــرصي، ويتزايــد بشــكل ملحــوظ يف اآلونــة األخــرة، وكذلــك 
ــع  ــب الرسي ــق التعاق ــث خل ــل، حي ــد الرج ــرأة ض ــف امل عن
لقصــص القتــل حالــة مــن الذعــر يف املجتمــع املــرصي. يتفاقــم 

ــاه. ــن ضحاي ــاء ٪43 م ــل النس ــرص ومتث ــف األسي يف م العن

ــة، وتدخــل  تحــدث هــذه الظاهــرة بســبب الخالفــات الزوجي
األقــارب يف شــؤون األسة، واملفاهيــم الدينيــة الخاطئــة، وقلــة 
التواصــل، وانخفــاض الدخــل، وتهميــش املــرأة، وعــدم املســاواة 
االجتاعــي  االســتقرار  عــدم  إىل  باإلضافــة  الجنســن،  بــن 
واالقتصــادي. وتعــاين الزوجــات مــن ضغــط جســدي ونفــي 
مــع احتــالل العنــف النفــي عــى رأس القامئــة. ومــن ناحيــة 

أخــرى، ميثــل الرجــال ٪31 مــن ضحايــا العنــف الزوجــي، حيــث 
يتعرضــون للــرب أو القتــل عــى يــد زوجاتهــم.

ــراض  ــية واألم ــوط النفس ــة للضغ ــرة نتيج ــك الظاه ــدث تل تح
العصبيــة وتغــرات القيــم املجتمعيــة. فخــالل األشــهر الثانيــة 
األوىل مــن عــام 2021، قُتلــت 11 زوجــة عــى يــد أزواجهــن مــن 

إجــايل 20 حالــة، مــا ميثــل ٪55 مــن حــاالت العنــف األسي.

وعــى صعيــد آخــر، فــإن الوقــوع يف الديــون ظاهرة تعــاين منها 
ــة، قــد ينتهــي األمــر بهــؤالء النســاء يف الســجن  املــرأة املرصي
القراضهــن املــال للمســاعدة يف تحســن الظــروف االقتصاديــة 
ــم  ــدد وه ــت املح ــاطهن يف الوق ــع أقس ــدم دف ــن، وع ألسه

ــا. ــا واقتصاديً عــادة املســؤولون عــن رعايــة أسهــم اجتاعيً

ــث يقعــن  ــوين، حي ــة الوعــي القان ــل وقل ــك بســبب الجه وذل
النســاء يف الديــون بســبب مطالــب الــزواج غــر العقالنيــة مــا 
ــر  ــبب آخ ــاك س ــال؛ وهن ــراض امل ــات الق ــى األمه ــط ع يضغ
ــرأة  ــث تشــري امل ــع(؛ حي ــا يعــرف بـــ )حــرق البضائ وهــو م
ــهرية،  ــاط ش ــع أقس ــل دف ــة مقاب ــع للغاي ــعر مرتف ــلعة بس س
ثــم تقــوم ببيعهــا عــى الفــور بســعر منخفــض لالســتفادة مــن 
ــك،  ــة حاجــة ملحــة. وعــالوة عــى ذل ــة لتلبي الســيولة النقدي
تقــوم املــرأة أحيانـًـا بــدور الضامــن ألحــد أقاربهــا الــذي يقــوم 
بدفــع أقســاط؛ مــا يجعلهــا ُعرضــة للمســائلة القانونيــة 

ــع. ــاء بالدف ــرف األول يف الوف ــا يفشــل الط عندم

وتشــر اإلحصائيــات إىل أن أكــر مــن ٪90 مــن الســجينات 
كــن ضامنــات ألزواجهــن، تاركــن أطفالهــن بــال مــأوى وبــدون 
أسهــم. وعــالوة عــى ذلــك، أدت جائحــة فــروس كورونــا إىل 
زيــادة عــدد النســاء املدينــات حيــث فقــدت العديــد مــن األس 

مصــدر دخلهــا.

التضامــن  وزارة  تلقتهــا  التــي  اإلحصــاءات  آخــر  أشــارت 
االجتاعــي مــن وزارة الداخليــة إىل أن مــرص بهــا نحــو 30 
ألــف امــرأة مديونــة. وتــراوح مــدة حبــس هــذه التهــم بــن 3 
و10 ســنوات، حيــث تعــاين املــرأة مــن أرضار نفســية ووصمــة 

ــا. ــد أطفاله ــكك أسي وتري ــة وتف ــار اجتاعي ع

تعمــل الحكومــة املرصيــة ومنظــات املجتمــع املــدين التابعــة 
ــث  ــالل البح ــن خ ــرة م ــذه الظاه ــى ه ــاء ع ــى القض ــا ع له
ــا يف إطــار الحملــة الرئاســية  ــا واجتاعيً ودعــم املــرأة اقتصاديً
ومبــادرة “مــرص بــال غارمــن وغارمــات” مــن خــالل صنــدوق 
تحيــا مــرص، وتعفــو الحكومــة عــن النســاء وتقــدم لهــن 
الدعــم بعــد خروجهــن مــن الســجن؛ كــا خصــص الصنــدوق 
ــة  ــاء محن ــن إنه ــن م ــكلة ومتك ــذه املش ــه له ــون جني 30 ملي
ــن مــن خــالل دعــم اندماجهــم ومتكينهــم االقتصــادي  الكثري
مــن خــالل املشــاريع الصغــرة؛ وتــم انفــاق 65 مليــون جنيــه 

ــة. ــرأة مرصي ــف ام عــى 389 أل

يعتــرب العنــف ضــد املــرأة ظاهــرة منتــرة يف تركيــا، فضــالً عــن 
قتــل اإلنــاث عمــًدا بســبب جنســهن. واليــزال توجــد مشــكلة 
كبــرة يف تركيــا بســبب التطــرف الدينــي، وارتفــع معــدل 
العنــف والجرائــم ضــد املــرأة. أظهــرت أحــدث اإلحصــاءات أن 
ــد الرجــال.  ــوم عــى ي ــل كل ي ــل تُقتَ ــرأة واحــدة عــى األق ام
فخــالل اآلونــة املاضيــة، وصــل العنــف ضــد املــرأة الركيــة إىل 
أعــى املســتويات؛ حيــث قُتلــت 300 امــرأة عــى األقــل يف عــام 

.2020

ــن  ــة إىل أن %38 م ــة العاملي ــة الصح ــر منظم ــارت تقاري وأش
النســاء يف تركيــا، يتعرضــن للعنــف مــن أزواجهــن؛ كــا 
يتعرضــن لقمــع وعنــف ممنهــج، الســيا نســاء األقليــات 
ونشــطاء حقــوق اإلنســان والنســاء الناشــطات يف املجتمــع 

ــدين. امل

ــق  ــا يتعل ــا بشــكل فعــال في ــذ قوانينه ــا يف تنفي فشــلت تركي
بحايــة حقــوق املــرأة؛ كــا تــم االعــراف بالعنــف الجنــي يف 
قانــون العقوبــات كجرميــة ضــد املجتمــع؛ إال أن اإلحصائيــات 

تشــر إىل أن حــوايل 2000 امــرأة يتــم ترحيلهــن كل عــام ويتــم 
ــال  ــزال زواج األطف ــوار. وال ي ــيًا يف دول الج ــتغاللهن جنس اس
الدينــي )غــر املســجل( شــائًعا للغايــة عــى الرغــم مــن 
ــل  ــد تص ــرة، وق ــة الفق ــق الريفي ــيا يف املناط ــه، ال س تجرمي
ــة إىل  ــارصات إىل ٪50؛ باإلضاف ــات املتزوجــات الق نســبة الفتي
ــل والعنــف ضــد املــرأة عــى  ــك، ال تصنــف الحكومــة القت ذل
ــة أو  ــه انتهــاك لحقــوق اإلنســان وال تطبــق القوانــن املحلي أن
ــة يف  ــة الدول ــس رغب ــا يعك ــرأة؛ م ــي امل ــي تحم ــة الت الدولي
اســتمرار العنــف ضــد املــرأة، خاصــة أنهــا كانــت دامئـًـا منحــازة 

ــاه. ــح الرجــل ضــد ضحاي لصال

حــددت منظــات حقوقيــة أن الخطــاب الحكومــي والخطــاب 
الســلبي تجــاه املــرأة ومارســات النظــام هــي الســبب يف 
تصعيــد العنــف ضــد املــرأة. باإلضافــة إىل ذلــك، أدى خطــاب 
الرئيــس أردوغــان حــول املســاواة، والــذي قــال فيــه إن املــرأة 
ال تســاوي الرجــل، إىل تفاقــم الوضــع وســاهم يف زيــادة جرائــم 

العنــف ضــد املــرأة.

ــن  ــلبية ع ــة الس ــور النمطي ــق الص ــك إىل تعمي ــد أدى ذل وق
ــب  ــن الغري ــس م ــايل، فلي ــع. وبالت ــا يف املجتم ــرأة ودوره امل
ــؤرش  ــة يف م ــن 156 دول ــن ب ــة 133 م ــا املرتب ــل تركي أن تحت

ــام 2021. ــن لع ــن الجنس ــاواة ب املس

ــة اســطنبول ملكافحــة  ــس أردوغــان مــن اتفاقي انســحب الرئي
العنــف ضــد املــرأة والعنــف األسي يف األول مــن يوليــو 2021. 
ــد  ــا. وق ــرأة يف تركي ــوق امل ــرى لحق ــة أخ ــل انتكاس ــذا ميث وه
قــادت النســاء احتجاجــات ومظاهــرات ضــد القــرار، مــا 
ــرب املتطرفــون  أدى إىل اعتقــال العــرات مــن املشــاركات. اعت
االتفاقيــة تهديــًدا لتقاليــد تركيــا عاداتهــا، بينا قــال املحافظون 

إنهــا تقــوض الهيــاكل األسيــة وتشــجع عــى العنــف.

االنتهاكات ضد املرأة

مرص
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ــم  ــب، فرغ ــكل مناس ــم بش ــي الجرائ ــا مرتكب ــب تركي ال تعاق
وجــود قوانــن لحايــة املــرأة، ال توجــد مارســات فعليــة مــن 
قبــل الحكومــة الركيــة للحــد مــن ظاهــرة العنــف القائــم عــى 
النــوع االجتاعــي. ومــا يزيــد الوضــع ســوًءا أن تركيــا تعمــل 
عــى إصــدار قانــون يســمح للمغتصــب بالــزواج مــن ضحيتــه، 
وهــو يخفــف مــن خطــورة املخالفــة ويــؤدي إىل إطــالق ساح 

نحــو 4000 رجــل بــرط الــزواج مــن ضحاياهــم.

ــي أو  ــف الجن ــا للعن ــن ضحاي ــا يقع ــاء يف تركي ــزال النس ال ت
األسي وجرائــم الــرف والتمييــز. فشــلت تركيــا يف منــع 
ــي والقتــل واملعاملــة  العنــف القائــم عــى النــوع االجتاع
ــدويل لحقــوق اإلنســان. ــون ال ــاك القان ــة، وتواصــل انته املهين

أدى الوضع اإلنســاين والســيايس واالقتصادي يف منطقة الســاحل 
ــة  ــاة املــرأة، حيــث تنتــر الجاعــات اإلرهابي إىل تدهــور حي
ــن  ــن م ــة إىل معاناته ــزاع، باإلضاف ــق الن ــون يف مناط واملتطرف
تقييــد الحركــة وانتهــاك قوانــن حقــوق اإلنســان وتدمــر 
املنشــآت وضعــف تقديــم الخدمــات. النســاء والفتيــات هــن 
ــف  ــا للعن ــون ضحاي ــات، يقع ــر يف النزاع ــة للخط ــر عرض األك
والدعــارة  واالغتصــاب،  املنهجــي،  واالختطــاف  الجنــي، 
العنــف  القــرسي.  القــرسي، والــزواج  القرسيــة، والتعقيــم 
ــا  ــد ازداد أيًض ــيوًعا، وق ــف ش ــواع العن ــر أن ــو أك ــي ه الجن
ــد- 19؛ مــا أجــرب نســبة كبــرة للبحــث  بســبب جائحــة كوفي
عــن مــالذ وأدى لزيــادة عــدد املرديــن داخليًــا. يف عــام 2021، 
ــؤون  ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــر املفوضي ــارت تقاري أش
ــاحل  ــة الس ــي يف منطق ــزوح الداخ ــدد الن ــن إىل أن ع الالجئ

ــن. ــن املاضي ــرات يف العام ــع م ــف أرب ــد تضاع ــي ق اإلفريق

ــة  ــدرت منظم ــام 2021، ق يف ع
الصحــة العامليــة أن ٪30 مــن 
لشــكل  تعرضــن  قــد  النســاء 
واحــد عــى األقــل مــن أشــكال 
النــوع  عــى  القائــم  العنــف 
حياتهــن،  يف  االجتاعــي 
كشــفت دراســة أخــرى ملنظمــة 
ــام 2021  ــة يف ع ــة العاملي الصح
الجنــي  العنــف  انتشــار  أن 
يــراوح بــن ٪15 يف املناطــق 

الحريــة مثــل اليابــان، و٪71 يف املناطــق الريفيــة مثــل بلــدان 
الســاحل. تصــدرت بوركينــا فاســو ومــايل القامئــة بــن البلــدان 
انتشــار زواج األطفــال والــزواج  الســتة األوىل مــن حيــث 
القــرسي، بينــا يف النيجــر، تعرضــت ٪70 مــن النســاء للــرب 
أو االغتصــاب مــن قبــل أزواجهــن أو آبائهــن أو إخوانهــن، 
كــا أن فتــاة واحــدة فقــط مــن بــن كل عــر فتيــات تكمــل 

تعليمهــا يف املدرســة الثانويــة. 

ــرأة، دعــت  ــاكات ضــد امل ــل االنته ــع وتقلي وللمســاعدة يف من
ــو  ــل، يف يولي ــم فاض ــورة مري ــة الدكت ــيدة األوىل املوريتاني الس
2021، املــرأة يف الســاحل للمشــاركة يف مجــايل األمــن والعدالــة، 
 )SWAC( ــا ــرب أفريقي ــاحل وغ ــة الس ــة منطق ــت أمان نظم
ــة التابــع ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  ومركــز التنمي
لوضــع   ”DevTalk“ بعنــوان االقتصــادي )OECD( حــواًرا 
بعــض االســراتيجيات والخدمــات للناجــن مــن العنــف الجني 

ملنــع املزيــد مــن الصدمــات.

ــة  ــرأة والركيب ــن امل ــروع متك ــا م ــدويل أيًض ــك ال ــول البن مي
الســكانية يف منطقــة الســاحل، والــذي يهــدف إىل تعزيــز متكن 
النســاء واملراهقــات وتعزيــز وصولهــن إىل خدمــات عاليــة 
الجــودة للتعليــم والصحــة اإلنجابيــة بتمويــل قــدره 295 

مليــون دوالر.

ــن الجنســن  ــادرات للمســاواة ب ــاك مب ــك، هن عــالوة عــى ذل
والتنميــة يف اســراتيجية التنميــة األفريقيــة 2063و برامــج 
أخــرى تهــدف إىل إنهــاء االنتهــاكات ضــد النســاء األفريقيــات، 
ومتكينهــن اقتصاديـًـا واجتاعيًــا، وتشــجيع مشــاركتهن يف قضايا 

األمــن والســالم داخــل مجتمعاتهــن.

فرضــت الجاعــات اإلرهابيــة املنتــرة إقليميًــا ودوليًــا نفســها 
ــة  ــتية هائل ــة ولوجس ــدرات تنظيمي ــدويل بق ــام ال ــى النظ ع
وأســلحة متطــورة، وهــذا يســلط الضــوء عــى القضية الرئيســية 
التــي تواجههــا كل دولــة. مــن جهــة، عليهــم محاربــة اإلرهــاب 
والحفــاظ عــى األمــن القومــي للدولــة مــن جهــة. ومــن جهــة 
أخــرى، يجــب عليهــم االســتمرار يف الســعي لتحقيــق التنميــة، 
ــل الوضــع  ــات األساســية. مثّ واحــرام حقــوق اإلنســان والحري
بيئــة  الســوفيتي  االتحــاد  انســحاب  بعــد  أفغانســتان  يف 
ــات  ــال ملجموع ــاح املج ــد أت ــت. لق ــوىض والتفت ــة للف صديق
متطرفــة مختلفــة للظهــور والحضــور يف املشــهد. وأهــم هــذه 
الجاعــات وأكرهــا نفــوًذا هــي حركــة طالبــان التــي توســعت 

ــر يف أفغانســتان. ــرت أك ــا وانت وزادت نفوذه

يف بدايــة وصولهــم إىل الســلطة عــى أفغانســتان، مل تقــدم 
طالبــان أي وعــود بشــأن إرشاك فئــات مختلفــة يف املجتمــع أو 
حتــى الحفــاظ عــى حقــوق اإلنســان. كانــوا يعــدون بالســالم 
ــطس 2021  ــدة يف 15 أغس ــة جدي ــدأت حقب ــا. ب ــط لفظيً فق
عندمــا متكنــت طالبــان مــن الســيطرة عــى العاصمــة كابــول 
ــي بعــد  ــس أرشف غن ــر الرئي ــة، ف ــة املدني وأطاحــت بالحكوم
ســاعات مــن دخــول طالبــان كابــول. وهكــذا، وقعــت املدينــة 
ــت  ــي كان ــلحة، الت ــان املس ــة طالب ــم جاع ــت حك ــا تح فعليً
قبــل 20 عاًمــا قــد أطاحــت بهــا الواليــات املتحــدة وحلفاؤهــا.

ــب  ــوق املــرأة مبوج ــود باحــرام حق عــى الرغــم مــن الوع
ــوق  ــاحة حق ــل مس ــدأت بالفع ــد ب ــالمية، فق ــة اإلس الريع
املــرأة تتــالىش برسعــة، ولقــد بــدأت املكاســب التــي تحققــت 
بشــق األنفــس خــالل العقديــن املاضيــن تتــالىش، عــى ســبيل 
اللجنــة  رئيــس  نائــب  رصح   ،2021 ســبتمرب   8 يف  املثــال: 
الثقافيــة لطالبــان لوســائل اإلعــالم األســرالية )SBS( أنــه ســيتم 
منــع النســاء مــن مارســة الرياضــة، مستشــهدين عــى وجــه 
ــم  ــا ت ــايئ؛ ك ــت النس ــي للكريكي ــق الوطن ــوص بالفري الخص
انتهــاك العديــد مــن الحقــوق مثــل الحــق يف العمــل والحــق 
يف الحصــول عــى التعليــم. مل تُحــرم النســاء مــن التعليــم 
ــث  ــل حي ــاب إىل العم ــن الذه ــا م ــن أيًض ــل ُمِنع ــب، ب فحس
طلبــت طالبــان مــن النســاء يف القــوى العاملــة إرســال أقاربهــن 

ــن.  ــوا محله ــور ليحل الذك

دول الساحل اإلفريقي

أفغانستان
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إن عمليــة الــوالدة )الوضــع( أكــر العمليــات التــي تتحمــل 
بهــا املــرأة األمل الجســدي، ويعــد عنــف التوليــد أحــد صــور 
انتهــاكات حقــوق املــرأة، حيــث تعــاين املــرأة أثنــاء عمليــة 
الــوالدة يف بعــض األحيــان مــن ســلوكيات ضــارة تشــكل 
تتفاقــم  أن  ميكــن  الصحيــة،  لحقوقهــا  واضًحــا  انتهــاكًا 

ــا. ــبب وفاته وتس

ــرف عنــف الــوالدة بأنــه اإلســاءة الجســدية أو الجنســية  يُعَّ
أو اللفظيــة أو التنمــر أو اإلكــراه أو اإلذالل أو االعتــداء الذي 
ــل الطاقــم  ــوالدة مــن قب ــاء املخــاض وال يحــدث للنســاء أثن
ــر  ــفيات يف كث ــدة يف املستش ــف الوال ــدث عن ــي، ويح الطب
مــن دول العــامل، ويبــدو أنــه مجــرد مصطلــح جديــد 
عــدم  يف  املتمثلــة  القدميــة  للمشــكلة 
املعاملــة  وإســاءة  االحــرام 
ــد  ــة التولي يف رعاي

وضــع  تــم  الســلطة،  عــى  طالبــان  اســتيالء  قبــل  حتــى 
أفغانســتان بالقــرب مــن أســفل كل قامئــة عندمــا يتعلــق األمــر 
ــة إىل  ــث الحاج ــن حي ــوي م ــزء العل ــاء، ويف الج ــة النس بحاي
منــازل آمنــة، وتقديــم املشــورة، واملحاكــم التــي ميكــن أن 
تســاعد يف الحفــاظ عــى ســالمة املــرأة. فقــد أبلغــت أكــر مــن 
نصــف النســاء األفغانيــات عــن تعرضهــن لالعتــداء الجســدي 

ــي. ــف الجن ــن للعن ــن تعرضه ــت ٪17 ع وأبلغ

ــرسي  ــاالت زواج ق ــن يف ح ــك، كان ٪60 منه ــى ذل ــالوة ع ع
ــا  ــا لدراســات استشــهدت به ــرة، وفًق ــة بالزيجــات املدب مقارن
ــن  ــالغ ع ــب اإلب ــت نس ــة ومازال ــرأة األفغاني ــؤون امل وزارة ش

ــة. ــة للغاي ــاالت ضئيل ــك الح تل

األوســع  املشــكلة  إطــار  يف  وينــدرج  النســاء.  وأمــراض 
للعنــف القائــم عــى النــوع االجتاعــي وفقــدان املــرأة 

الســتقالليتها.

معظــم النســاء اللــوايت تتعرضــن ملثــل هــذا العنــف يُدفَعــن 
ــوع  ــه موض ــى أن ــه ع ــر إلي ــه يُنظ ــاط ألن ــت البس ــه تح ب
ــون  ــان ال يدرك ــض األحي ــهم يف بع ــا أنفس ــاص، والضحاي خ

ــف.  ــا عن ــن اعتباره ــم ميك ــى أن تجربته حت

تتعــارض هــذه االنتهــاكات مــع الحــق يف املوافقــة املســتنرة، 
والحــق يف رفــض العــالج الطبــي، والحــق يف الصحــة، والحــق 
يف املســاواة يف املعاملــة، والحــق يف الخصوصيــة، وكذلــك 

الحــق يف الحيــاة.

العنف أثناء الوالدة يف النزاعات املسلحة

طبيعة وأشكال عنف التوليد
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• اإلذالل اللفظــي: التحــدث بلغــة قاســية أو أســلوب
  غر الئق والتهديد باالمتناع عن العالج.

• العنــف الجســدي واملامرســات التعســفية: التعــرض
   للــرب أو الصفــع أو التكميــم أو التقييــد بالرسيــر 
ــط  ــل الضغ ــوة مث ــل بالق ــوالدة أو التعام ــاء ال    أثن

   الشديد عى البطن أثناء الوالدة الطبيعية.
واحتياجاتهــا:  املــرأة  آلالم  والتجاهــل  اإلهــامل   •
   تجاهــل رغبتهــا يف اختيــار وضعيــة الــوالدة، ورفــض 
   وجــود مرافــق لهــا، وحرمانهــا مــن الطعام والســوائل،

   ومعاملة املرأة كمشارك سلبي يف  عملية الوالدة.
• انتهــاك الخصوصيــة والرسية: عدم وجــود فواصل أو 

  ستائر بن املرىض.
• التعــرض للتمييــز: التمييــز بــن املــرىض عــى أســاس

   املســتوى االجتاعــي واالقتصــادي، أو الحالة الصحية، 
   أو العــرق، أو الديــن، أو بســبب وصمــة العــار

   االجتاعية.
• عــدم االلتــزام باملعايــري املهنيــة أثنــاء تقديــم الرعاية
   الصحيــة: إجــراء فحوصــات مهبليــة مؤملــة، واالنتظار

   لفرات طويلة للحصول عى الرعاية الصحية.

• اســتخدام العالجــات الطبيــة غــري الرضوريــة أو
   التدخــالت الطبيــة دون مــرر: تحفيــز املخــاض أو

   قــص العجــان بــدون مــربر طبــي أو إجــراء عمليــات 
   والدة قيرصية دون مربر طبي.

• الحرمان من العالج: رفض إعطاء مسكنات األمل.
• االحتجــاز: عدم الســاح للمــرأة مبغادرة املستشــفى 

   بعد الوالدة حتى سداد الفواتر.

تســبب هــذه األشــكال مــن العنــف الشــعور بالخيانــة 
والضيــق النفــي، وتــؤدي إىل انعــدام الثقــة واالمتنــاع 
عــن أي رعايــة طبيــة قبــل عمليــة الــوالدة، باإلضافــة 
إىل زيــادة الرهبــة مــن الــوالدة، وترسيــع اكتئــاب مــا 

بعــد الــوالدة.

أن أطفــال  بريســتول  وجــدت دراســة يف جامعــة 
أو  الحمــل  أثنــاء  باالكتئــاب  املصابــات  األمهــات 
بعــده أكــر عرضــة لإلصابــة باالكتئــاب يف املســتقبل، 
حيــث قــام املــروع البحثــي الــذي اســتمر 14 عاًمــا 
بتقييــم الصحــة العقليــة بانتظــام لـــ 5000 طفــل 
حتــى بلوغهــم 24 عاًمــا. ووفًقــا لدراســة نرتهــا

يعــاين  عــام 2021،  Translational Psychiatry يف 
٪17.22 مــن ســكان العــامل مــن اكتئــاب مــا بعــد 
الــوالدة، مــع وجــود أعــى معــدل يف جنــوب أفريقيــا 
الوطنيــة يف  الصحــة  تقــدر خدمــة  كــا   ،39.96٪
إنجلــرا أن واحــدة مــن كل خمــس نســاء تعــاين مــن 
اكتئــاب مــا بعــد الــوالدة وآالم أخــرى تتعلــق بالصحــة 

ــوالدة. ــاء ال ــف أثن ــة للعن ــية نتيج النفس

وعــى الرغــم مــن كل التطــورات يف املجــال الطبــي مــن أجهــزة 
عاليــة الدقــة لقيــاس املــؤرشات الحيويــة للجنــن، وأدويــة 
فعالــة لتخفيــف آالم الــوالدة، يســتمر عنــف الــوالدة بأشــكال 

ــة أو الخاصــة. ــة يف املستشــفيات العام مختلف

ــع  ــل م ــم التعام ــا يت ــادة م ــة، ع ــي املستشــفيات الحكومي فف
ــب  ــة(، فأغل ــاز )طلب ــاء االمتي ــل أطب ــن قب ــوالدة م ــة ال عملي
مــن  العامــة  املستشــفيات  عــى  يــرددن  الــاليئ  النســاء 
ــدم  ــاءة وع ــن اإلس ــا يعرضه ــطة، م ــت املتوس ــات تح الطبق
تحمــل متاعبهــن. ويف املستشــفيات الخاصــة قــد يتــم اللجــوء 
ــت  ــو كان ــى ل ــا باهظــة الثمــن حت ــة ألنه ــوالدة القيرصي إىل ال

ــرأة. ــاة امل ــدد حي ــد ته ــة وق ــر رضوري غ

ــا  ــح مــن الــروري للمــرأة أن تكــون دامئً ــايل، فقــد أصب وبالت
ــارات  ــع املخاطــر واإلجــراءات والخي ــدة بجمي ــة جي عــى دراي
ــا بأمــان، ويجــب  ــى تتمكــن مــن التحكــم واتخــاذ قراراته حت
ــة  ــعر بالراح ــرأة لتش ــة للم ــة مرحب ــر بيئ ــب توف ــى الطبي ع
ــح أي شــكوك.  ــا مســاحة لطــرح األســئلة وتوضي ويكــون لديه
ــوالدة  ــى ال ــة ع ــرأة املُقِدم ــى امل ــب ع ــك، يج ــى ذل ــاًء ع بن
ــي ســتتم  ــع اإلجــراءات الت ــب عــى جمي ــع الطبي أن تتفــق م
ــود  ــاق ووج ــذا االتف ــى ه ــدى ع ــة التع ــة، ويف حال يف العملي

ــب. ــبة الطبي ــب محاس ــرأة، يج ــد امل ــف ض ــاكات أو عن انته

وقــع املدنيــون يف مرمــى نــران النزاعــات املســلحة املختلفــة 
يف العقــود األخــرة وكان عليهــم تحمــل تهديــدات مســتمرة 
الكيميائيــة.  باملــواد  والهجــوم  النــار  وإطــالق  بالقصــف 
فيمثــل املدنيــون أكــر مــن ٪90 مــن ضحايــا الحــرب، ويعــد 

ــزاع. ــار الســلبية للن النســاء واألطفــال أكــر عرضــة لآلث

تــؤدي النزاعــات املســلحة أيًضــا إىل عــدم توافــر الخدمــات 
ــذا  ــا. ه ــوء وجودته ــا وس ــول إليه ــة الوص ــة وصعوب الصحي
باإلضافــة إىل تدمــر البنيــة التحتيــة املحليــة، وإمــدادات 
ــاه وأنظمــة الــرصف الصحــي مــا يجعــل مــن  الغــذاء واملي
الصعــب عــى النســاء الحوامــل الحصــول عــى الرعايــة 

ــة. ــابقة لألموم ــة الس ــة والرعاي ــة العام الصحي

العنف أثناء الوالدة يف مناطق النزاع املسلح 

ل أشـكا
عنـف

لتوليـد ا
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أنــواع  لجميــع  املســلح  النــزاع  النســاء يف ظــل  تتعــرض 
حيــث  الــوالدة،  أثنــاء  العنــف  ذلــك  يف  مبــا  اإلســاءة، 
يتعرضــون للــرب والتحــرش الجنــي ومنــع املســكنات 
ــف  ــاض والعن ــرسي واإلجه ــم الق ــرسي والتعقي ــل الق والحم
ــم  ــة واعتباره ــالمة الصحي ــاع الس ــدم اتب ــوالدة وع ــاء ال أثن
األس.  يف  النســاء  وخاصــة  وعبيــد،  العــار  عــى  عالمــة 
ــن  ــة لتأم ــدة رضوري ــة الجي ــإن الصحــة اإلنجابي ــايل، ف وبالت

صحــة املــرأة وحقوقهــا يف ظــل هــذه الظــروف.

ــة أو حتــى  ــات الدقيقــة أولوي ــادًرا مــا يكــون جمــع البيان ن
احتــااًل أثنــاء الحــرب أو النــزاع املســلح، ولكــن متــوت 
ــرب  ــام، وتعت ــل كل ع ــرأة حام ــو 140,000 ام ــدر بنح ــا يق م
جنــوب الســودان مــن بــن البلــدان التــي لديهــا أعــى 
ــرأة  ــي ام ــن ألف ــر م ــوت أك ــث مت ــات، حي ــدالت الوفي مع

مقابــل كل 100 ألــف والدة.

أدى  فقــد  وباملثــل 
األرايض  يف  الــرصاع 
إىل  الفلســطينية 
فــرص  انخفــاض 
عــى  الحصــول 
الســابقة  الرعايــة 
مــا  ورعايــة  لألمومــة 
حيــث  الــوالدة،  بعــد 

ــا  ــتحثة. ك ــوالدات املس ــزل وال ــوالدات يف املن ــدد ال زاد ع
يف  للتفتيــش  الــوالدة  عــى  املقدمــة  الســيدات  تتعــرض 
إن  بــل  فقــط،  ذلــك  وليــس  العســكرية.  العبــور  نقــاط 
إسائيــل تنفــذ أيًضــا أحكاًمــا قاســية ضــد النســاء الحوامــل، 
ــال، تــم اعتقــال املــرأة الفلســطينية أنهــار  فعــى ســبيل املث
ــث، وتعرضــت  ــالً يف شــهرها الثال ــت حام ــي كان ــك، الت الدي
ــة  ــا إال نتيج ــق ساحه ــجن، ومل يطل ــربح يف الس ــرب امل لل

بأيــام. والدتهــا  قبيــل  دوليــة  ضغــوط 

ــاء  ــة أطب ــه الحــرب، الحظــت منظم ــذي مزقت ــن ال ويف اليم
الكهــوف  إىل  يلجئــون  الحوامــل  النســاء  أن  حــدود  بــال 

للــوالدة بــدالً مــن املخاطــرة بالذهــاب إىل املستشــفى.

ــزاع  ــوالدة يف حــاالت الحــرب والن ــاء ال ــف أثن ــم العن إن تجري
املســلح متضمــن يف املــادة الثالثــة مــن القانــون الــدويل 
اإلنســاين يف اتفاقيــة جنيــف الرابعــة واملــادة 12 مــن اتفاقيــة 

ــرأة. ــد امل ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع القض

ــاين،  ــع اإلنس ــب الوض ــا تراق ــدة وهيئاته ــم املتح ــا أن األم ومب
ــف  ــإن العن ــدويل، ف ــون ال ــاكات القان ــع انته ــق يف وقائ وتحق
ــع  ــب وض ــا يج ــة، ك ــا إىل املراقب ــاج أيًض ــوالدة يحت ــاء ال أثن
ــاة  ــه يتســبب يف وف ــه، خاصــة أن ــات للقضــاء علي بعــض اآللي

ــن النســاء. ــر م ــدد كب ع

أظهــرت دراســة ملنظمــة الصحــة العامليــة واليونيســيف وعــدة 
منظــات دوليــة أن حــوايل ٪42 مــن النســاء تعرضــن للعنــف 
ــدية أو  ــاءة الجس ــل اإلس ــة، مث ــكال مختلف ــوالدة بأش ــاء ال أثن
ــع  ــة، م ــز الصحي ــوالدة يف املراك ــاء ال ــز أثن ــة أو التميي اللفظي
تعــرض بعضهــن لللكــم أو الصفــع أو الــرصاخ أو الســخرية أو 

الضغــط.

مــا ســبق ذكــره، فــإن الحــق يف الرعايــة الكافيــة والخصوصيــة 
أثنــاء الــوالدة جــزء ال يتجــزأ مــن الخدمــات الصحيــة الشــاملة، 
ــم حــول  ــة الخاصــة، التعلي ــة الصحي ــات الرعاي وتشــمل مكون
واملعاملــة  اإلســاءة،  مــن  والتحــرر  الحقــوق واالختيــارات، 
بكرامــة. ومــع ذلــك، فــإن عــدم االحــرام وســوء املعاملــة أثنــاء 
ــارًشا  ــا مب ــط ارتباطً ــًدا ترتب ــة جي ــرة موثق ــي ظاه ــوالدة ه ال
االســتقرار يف  لعــدم  األوســع  القــوة والســياقات  بعالقــات 

ــم.   ــات واألم ــالت واملجتمع العائ

ويــربز تعريــف العنــف عنــد الــوالدة كمجموعــة فرعيــة مــن 
العنــف القائــم عــى النــوع االجتاعــي، أيًضــا نــوع مــن 
ــي،  ــكل منهج ــه بش ــب معالجت ــك يج ــكي، لذل ــف الهي العن
وإذا مل تتحــدث املزيــد مــن النســاء عــن اإلســاءة واألذى الــذي 
يحــدث يف أثنــاء الــوالدة، فلــن تتغــر البيئــة، وسيســتمر مقدمو 
الخدمــة واملوظفــون يف املارســة بنفــس الطــرق، مــا يــؤدي 

ــد مــن النســاء. ــاك املزي إىل انته

العنف أثناء الوالدة واملنظامت الدولية
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حقــوق اإلنســان هــي حقــوق أساســية لجميــع النــاس، بغــض 
النظــر عــن الجنســية أو الجنــس أو األصــل العرقــي أو اللــون أو 
الديــن أو اللغــة أو أي وضــع آخــر. يجــب أن يعامــل الجميــع 
ــال والناضجــون  ــع األطف ــرام، ويتمت ــدم املســاواة واح ــى ق ع
ــى أن  ــار، حت ــا الكب ــع به ــي يتمت ــان الت ــوق اإلنس ــس حق بنف
ــر عرضــة  ــن وأك ــم معال ــم لكونه ــا عليه ــزًا خاًص ــك تركي هنال
ــام الســابق،  ــل الع ــام 2021، مث ــك، كان ع ــع ذل للضعــف. وم

ــا مدمــرًا لحقــوق األطفــال.  عاًم

املتصاعــد  والعنــف  املســتمرة  املســلحة  النزاعــات  أثــرت 
ــامل  ــاء الع ــع أنح ــدث يف جمي ــي تح ــات اإلنســانية الت واألزم
بشــدة عــى حيــاة األطفــال وهددتهــا، فتــم تســجيل اآلالف من 
ــاكات الجســيمة  ــد مــن االنته ــال ورصــد العدي ــا األطف الضحاي

ــد- 19.  ــة كوفي ــبب جائح ــدت بس ــي تزاي ــال الت ــد األطف ض

ويف مناطــق النــزاع، تــم تقييــد وصــول املســاعدات اإلنســانية 
ــال يف  ــق األطف ــى ح ــر ع ــا أث ــالق، م ــراءات اإلغ ــبب إج بس
ــن  ــد م ــض العدي ــدارس إىل تعري ــا أدى إغــالق امل الصحــة، ك
األطفــال للتجنيــد مــن قبــل امليليشــيات أو القــوات املســلحة، 
يف  والتجنيــد  باألطفــال  واإلتجــار  الجــربي  العمــل  فيُعــد 
الجاعــات املســلحة والعنــف الجنــي مــن أكــر االنتهــاكات 
انتشــاًرا ضــد األطفــال يف عــام 2021، يليــه الحرمــان مــن 

ــانية. ــاعدات اإلنس ــول املس وص

اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  جــراء  األطفــال  آالف  يعــاين 
الجســيمة التــي يقــوم بهــا جيــش االحتــالل اإلسائيــي، وتواصل 
إسائيــل التقاعــس عــن الوفــاء بالتزاماتهــا رغــم أنهــا وقعــت 
عــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة لحقــوق الطفــل عــام 1991، وال 
ــجن  ــب والس ــون للتعذي ــطينيون يتعرض ــال الفلس ــزال األطف ي
التعســفي واالحتجــاز واملحاكــات الجائــرة والتهديــد بالحرمان 

ــل واالغتصــاب والتهجــر القــرسي. ــم والقت ــن التعلي م

ــان  ــوق اإلنس ــاكات حق ــبة انته ــاع نس ــام 2021 ارتف ــهد ع ش
ــة،  ــوات اإلسائيلي ــل الق ــن ِقبَ ــطينين م ــال الفلس ــد األطف ض
خاصــة بعــد التصعيــدات األخــرة يف القــدس والضفــة الغربيــة، 
وبشــكل أخــص بقطــاع غــزة، الذيــن تعرضــوا لحمــالت إبــادة 
مــن قبــل القــوات الجويــة اإلسائيليــة. وتــم توثيــق وفــاة 75 
طفــاًل وإصابــة 210 آخريــن واعتقــال 450 طفــاًل، كــا لوحــظ 
مؤخــرًا أن قــوات االحتــالل تعتقــل أطفــااًل ال تتجــاوز أعارهــم 

8 ســنوات.

وباإلضافــة إىل ذلــك، رُشد 200 طفــل يف الربــع األول مــن عــام 
ــل يف  ــجن 168 طف ــا ُس ــة، ك ــدم 53 مدرس ــدد به 2021، وُه
ظــروف قاســية. ويواجــه األطفــال املســجونون معاملــة قاســية 
وغــر إنســانية مــن جانــب الجنــود، وياُلَحــظ أن إسائيــل 
تحاكــم مــا بــن 500 و700 طفــل يف املحاكــم العســكرية 
ســنويًا. فقدســجل عــام 2021 أعــى نســبة مــن اعتقــاالت 
ــة أكــر يف مايــو مــع  األطفــال الفلســطينين. وتصاعــدت الحال
ــيخ  ــي الش ــكان ح ــرسي لس ــالء الق ــات اإلخ ــات وعملي الهج

ــة. ــدس الرقي ــراح يف الق ج

ــن  ــية يف كل م ــات السياس ــتغلة االضطراب ــا، مس ــاركت تركي ش
ســوريا وليبيــا، يف التجنيــد غــر القانــوين لألطفــال كجنــود 
عســكرين يف كال البلديــن، وبالرغــم أنهــا مــن الــدول املوقعــة 
ــل،  ــوق الطف ــة بحق ــة املتعلق ــات الدولي ــع االتفاقي ــى جمي ع
ــد القــرص  ــة تجني ــا ومواصل ــا تواصــل تجاهــل التزاماته إال أنه

ــال. واألطف

عــى مــدى العقــد املــايض، ظلــت ســوريا مركــزًا للحــرب 
الوحشــية التــي ال تتوقــف، وكان األطفــال هــم األكــر تــرًرا 
مــن تداعيــات الحــرب، يعانــون مــن الفقــر، ونقص املســاعدات 
اإلنســانية، والجــوع، والتجنيــد الجــربي. مــع اســتمرار الحــرب، 
يتزايــد تجنيــد األطفــال دون ســن الـــ 18 عاًمــا مــن ِقبَــل 
الجاعــات املســلحة بشــكل كبــر يف ســوريا، وقــد ُجنــد 

األطفــال ليكونــوا دروع بريــة، وانتحاريــن.

ورغــم أن هــذا العمــل هــو أحــد االنتهــاكات الخطــرة الســتة 
ضــد األطفــال كــا حددتهــا األمــم املتحــدة، فــإن األطفــال مــا 
ينفكــون يُســتخَدمون كمقاتلــن أو حالــن أو ألغراض جنســية. 
وتجنيــد األطفــال جرميــة حــرب كاملــة متهمــة بهــا الحكومــة 
الركيــة يف ســوريا وليبيــا، مــع إغــراء األطفــال ووعدهــم بحيــاة 

أفضــل.

وقــد كشــف املركــز الليبــي لحقــوق اإلنســان أن الفصائــل 
ــدت  ــة، جن ــرساج الليبي ــة ال ــم حكوم ــل دع ــن أج ــة م الركي
أطفــاالً ســورين، خاصــة يف مرصاتــة، ونقلتهــم إىل ليبيــا للقتــال 
مــع حكومــة طرابلــس ضــد الجيــش الوطنــي الليبــي. وكانــت 
دور األيتــام املصــدر الرئيــي لتجنيــد األطفــال. ولُوَحــظ أيًضــا 
أن الجاعــات املســلحة الركيــة تعــذب وتعتقــل األطفــال 

ــرى. ــلحة أخ ــل مس ــون إىل فصائ ــن ينتم الذي

وقــد أكــد املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان أن طريقــة تركيــا 
ــا قــد تحولــت مؤخــرا مــن  ــن الســورين إىل ليبي لنقــل املقاتل
التحريــض إىل الرهيــب، وكشــفت املحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــد القــرسي  ــد الطوعــي والتجني أن الخــط الفاصــل بــن التجني

ــا. يــكاد يكــون معدوًم

ويف عــام 2021، أصــدرت األمــم املتحــدة تقريــرًا عــن عمليــات 
قتــل وتشــويه وتجنيــد األطفــال الســورين دون ســن العــارشة، 
ــن  ــر م ــال كان أك ــد األطف ــاكات ض ــدد االنته ــف أن ع وكش
ــوق  ــة حق ــل حاي ــة تتجاه ــل الركي ــزال الفصائ 4,724، وال ت

الطفــل بــل وتنتهكهــا.

   
القــرن  يف  عســكري  اندلــع رصاع  الوبــاء،  هــذا  خضــم  يف 
األفريقــي، مبنطقــة تيجــراي، وتتســم الحــرب بفظائــع جاعيــة 

ــزل. ــال ع ــاء وأطف ــن ونس ــل مدني ــرب وقت ــم ح وجرائ

واإلريريــون  اإلثيوبيــون  الجنــود  فــكك  وقــد 
املنطقــة  اقتصــاد  الــرصاع  يف  واملحاربــون 

ــن  ــن املدني ــا، تارك ــا الغــذايئ متاًم ونظامه
يعانــون مــن العواقــب الوخيمــة للرصاع 
الدائــر، واألطفــال هــم مــن بــن أضعــف 

ــزاع.  ــن الن ــررة م ــات املت الفئ

لــدى  محتجــزون  األطفــال  مــن  اآلالف  هنــاك 
القــوات اإلثيوبيــة، يتــم خطفهــم وتخبئتهــم يف أماكــن 

مجهولــة. فقــد اُختطــف أكــر مــن ألــف طفــل وبالــغ مــن 
غــرب تيجــراي مــا بــن نوفمــرب 2020 وأبريــل 2021، وتحتجــز 
القــوات اإلثيوبيــة آالف األطفــال يف منطقــة تيجــراي، ويف 
أغســطس، قُتــل 200 شــخص، بينهــم أكــر مــن 100 طفــل، يف 

ــر. ــق صحــي ومدرســة يف عف ــى مرف هجــات ع

يتعــرض األطفــال لخطــر اإلســاءة واالســتغالل الجنــي واإلتجــار 
بالبــر والقتــل والتعذيــب واالغتصــاب واإلبــادة الجاعيــة. يف 
ينايــر2021، كشــفت األمــم املتحــدة أن ســوء التغذيــة الحــاد 
الوخيــم وصــل إىل ٪10 بــن األطفــال دون ســن الخامســة، 
ــن  ــيف ع ــة اليونيس ــت هيئ ــد أعرب ــبة ٪34. وق ــع بنس وارتف
ــة يف تيجــراي، حيــث ميكــن أن  قلقهــا إزاء خطــر ســوء التغذي
يؤثــر عــى 100 ألــف إثيــويب يف األشــهر األثنــي عــر املقبلــة، 
“وهــو مــا ميثــل قفــزة عــرة أضعــاف عن متوســط املســتويات 
ــيق  ــدة لتنس ــم املتح ــب األم ــر مكت ــا لتقري ــنوية”. ووفًق الس
الشــؤون اإلنســانية )األوتشــا( يف مايــو 2021، “تــم فحــص مــا 

االنتهاكات ضد األطفال

فلسطني

تركيا
إثيوبيا
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يقــرب مــن 11 ألــف طفــالً دون ســن الخامســة للكشــف عــن 
ســوء التغذيــة الحــاد”.

ــل 2021،  ــرة )IOM( يف أبري ــة للهج ــة الدولي ــا للمنظم ووفًق
ــة  ــا يف منطق ــن داخليً ــن النازح ــوايل 1,000,052 م ــاك ح هن
ــا. وأشــارت  تيجــراي، نصفهــم مــن األطفــال دون ســن 18 عاًم
ــا يفــرون إىل البلــدات واملــدن  البيانــات إىل أن النازحــن داخليً
ــى  ــول ع ــانية والحص ــاعدة اإلنس ــى املس ــول ع ــعيًا للحص س

ــية. ــات األساس الخدم

وعــالوة عــى ذلــك، يعــاين األطفــال يف تيجــراي مــن االغتصــاب 
والعنــف الجنــي عــى نطــاق واســع مــن قبــل مختلــف 
األطــراف: القــوات اإلثيوبيــة، وقــوات الدفــاع اإلريريــة، أو 
ــاورة.  ــرة املج ــة أمه ــن منطق ــة م ــن للحكوم ــن املوال املقاتل
وبذلــك الحالــة اإلنســانية املأســاوية لشــعب تيجــراي يف الرصاع 

ــوح. ــديدة الوض ش

دمــر النــزاع املســلح يف اليمــن آفــاق األطفــال يف املســتقبل. إن 
عواقــب الوبــاء والحــرب الدائــرة تجعــل األطفــال أكــر الفئــات 

تــرًرا، مــا يحرمهــم مــن حقوقهــم األساســية.

ــدويل الصــادر عــن برنامــج األمــم املتحــدة  ــر ال ــا للتقري ووفًق
اإلمنــايئ )UNDP(، يحــرم حاليًــا اثنــن مليــون مــن أصــل ســتة 
طفــل يف ســن الدراســة مــن التعليــم. كــا أكــدت إحصــاءات 
البنــك الــدويل أن ٪31.6 مــن األطفــال يف ســن الدراســة ال 

ــة. ــون إىل املدرس يذهب

نفــذ  اليمــن،  يف  وجودهــم  مــن  ســنوات   5 مــدى  عــى 
ــة  ــا عــى املــدارس واملرافــق التعليمي ــون 1,492 هجوًم الحوثي
يف 19 محافظــة مينيــة. كــا أفــادت اليونيســف بــأن العنــف يف 
اليمــن أجــرب أكــر مــن 3,600 مدرســة عــى إغــالق أبوابهــا، يف 
حــن أصبحــت 270 مدرســة أخــرى مالجــئ للنازحــن واُحتلــت 
68 مدرســة مــن قبــل املتمرديــن الحوثيــن. كــا حولــت 
ــة إىل مــدارس  ــن بعــض املــدارس الحكومي جاعــة الحوثي
ــن 100  ــراوح ب ــوًما ت ــددت رس ــة، وح خاص
و150 دوالًرا للطــالب لاللتحــاق 

ــوايل 130  ــون ح ــرم الحوثي ــد ح ــك، فق ــى ذل ــالوة ع ــا. وع به
ألــف معلــم مــن رواتبهــم، وفصلــوا اآلالف منهــم، وقتلــوا 21، 
ــدارس.  ــري امل ــن مدي ــى 10 م ــدام ع ــا باإلع ــدروا أحكاًم وأص
ــع آالف  ــة، مــا دف ــق التعليمي ــارة عــى املراف ــذوا 157 غ ونف

ــة.  ــن بديل ــم والبحــث عــن مه ــرك عمله املعلمــن إىل ت

وباإلضافــة إىل ذلــك، اُدخلــت تغيــرات عــى الكتــب املدرســية 
متثــل إرث الوحشــية اإلنســانية مثــل الطائفيــة والعنرصيــة 
والكراهيــة وعــدم احــرام حقــوق اإلنســان، مــا جعــل بعــض 
اآلبــاء يرفضــون إرســال أطفالهــم إىل املدرســة. وقــد تــم 
ــم  ــق يف التعلي ــن أن الح ــم م ــى الرغ ــال ع ــك األفع ــذ تل تنفي
ــات واملعاهــدات  ــات واإلعالن ــد مــن االتفاقي مكفــول يف العدي
الدســتور  مــن   2 املــادة  وكذلــك  الدوليــة،  والربوتوكــوالت 
ــن وأن  ــق للمواطن ــم ح ــى أن التعلي ــص ع ــي تن ــي الت اليمن

ــة. ــل االبتدائي ــي يف املراح ــم إلزام التعلي

فقــد شــهد اليمــن تحســًنا يف التعليــم يف الفــرة التــي ســبقت 
الحــرب األهليــة، حيــث متكــن اليمــن مــن إحــراز تقــدم واحتل 
ــه  ــام 2015، لكن ــة لع ــة البري ــؤرش التنمي ــة 153 يف م املرتب
ــام 2020.  ــة يف ع ــل 189 دول ــن أص ــز179 م ــع إىل املرك تراج
ومــن املتوقــع أال يتمكــن اليمــن مــن تحقيــق أي مــن أهــداف 
التنميــة املســتدامة بحلــول عــام 2030 إن اســتور حرمــان 

ــه مــن حقوقهــم. مواطني

الســكان. وعــالوة عــى ذلــك، اُغلقــت 1,478 مدرســة بســبب 
ــة )املثلــث( بــن  تصاعــد العنــف مؤخــرًا يف املنطقــة الحدودي
مــايل وبوركينــا فاســو والنيجــر. وبالتــايل، تقــوم الســلطات ببنــاء 
أكــواخ الســتخدامها كمــدارس يجلــس فيهــا الطالب عــى األرض 
ــن  ــر م ــببت يف أك ــتعال تس ــة لالش ــبية قابل ــواد خش ــى م ع
ــبب يف  ــل 2021 تس ــع يف 11 أبري ــا وق ــق، أحده ــادث حري ح

ــاًل. ــاة 20 طف وف

يف نيجريــا، تتــزوج حــوايل ٪76 مــن الفتيــات قبــل ســن الثامنــة 
بعــض  لالختطــاف، وكشــفت  الطالبــات  وتتعــرض  عــرة. 
ــزواج  ــم ال ــال وتعالي ــم القت ــن أجــربن عــى تعل ــات أنه الناجي
إلعدادهــن للــزواج القــرسي مــن قــادة هــذه الجاعــات 
ــور  ــإن الحض ــا، ف ــم يف نيجري ــبة للتعلي ــا بالنس ــة. أم اإلرهابي
ليــس إلزاميًــا رغــم أن التعليــم مجــاين، وبعــض الفئــات، 

ــات  ــخاص ذوي االحتياج ــل واألش ــدو الرَُح ــل الب مث
الخاصــة، ال تتلقــى كل الدعــم الــالزم 

ــم.  للتعلي

األطفــال يف منطقــة الســاحل متأثــرون ســلبًا بانتشــار الجاعات 
اإلرهابيــة والحــروب األهليــة والعنــف واإلتجار بالبــر والجوع 
ــل والتشــويه  ــد القــرسي والقت ــد واالختطــاف والتجني والتري
واالعتــداء الجنــي، فضــاًل عــن األرضار املرتبطــة بتغــر املنــاخ 

الناجمــة عــن الجفــاف والتصحــر وتدهــور التعليــم.

ــم  ــون شــخص، منه ــاك 13.5 ملي ــر أن هن ــدت التقاري ــا أك ك
ــاخ  ــر املن ــبب تغ ــم بس ــت حقوقه ــال، اُنتزع ــون أطف 7.2 ملي
ــن  ــع املهاجري ــإن رب ــك، ف ــى ذل ــالوة ع ــرصاع. وع ــر وال والفق
ــة  ــبتهم املئوي ــد زادت نس ــال، وق ــن األطف ــم م ــا ه يف أفريقي
يف عــام 2021 بنســبة %64. كــا أغلقــت تســع وتســعون 
ــمح  ــو ُس ــى ل ــن، وحت ــة حدودهــا أمــام األطفــال املهاجري دول
ــوء  ــة وس ــز والكراهي ــون التميي ــم يواجه ــول، فإنه ــم بالدخ له

ــدان. ــذه البل ــي ه ــن مواطن ــة م املعامل

ــد مــن االنتهــاكات،  ــدان الســاحل مــن العدي يعــاين أطفــال بل
منهــا:

ــة  ــن إىل الحاي ــال املحتاج ــدد األطف ــو، زاد ع ــا فاس يف بوركين
بأكــر مــن عــرة أضعــاف مــن 35,800 يف عــام 2019، إىل  
368 ألــف يف عــام 2020، وأُغلقــت 2,500 مدرســة أبوابهــا، 
مــا جعــل مــا يقــرب مــن 12 مليــون طفــالً يركــون املدرســة.

يف مــايل، ُســجلت زيــادة حــادة يف التريــد القــرسي، حيــث تــم 
تريــد أكــر مــن 137 ألــف طفــل، باإلضافــة إىل إغــالق 1,260 
ــراض  ــدارس ألغ ــتخدم امل ــث تس ــايل، حي ــط م ــة يف وس مدرس
إرهابيــة  قــرًسا يف جاعــات  األطفــال  وتجنيــد  عســكرية، 
مســلحة. ونتيجــة لذلــك، ُحــرم أكــر مــن 150 ألــف طفــاًل مــن 
ــة  ــن 900 مدرســة مغلق ــر م ــزال أك ــم، وال ت ــم يف التعلي حقه

بســبب انعــدام األمــن.

يف النيجــر، احتــاج أكــر مــن 867 ألــف طفــل إىل الحايــة يف 
ــام  ــة بع ــل مقارن ــف طف ــا 200 أل ــادة قدره ــام 2020، بزي ع
ــاج 7,015  ــاء، يحت ــز الوب ــد مرك ــي تع ــي الت 2019. ويف بنيام
طفــل إىل الدعــم. وعــى الرغــم مــن أن النيجــر تنتهــج سياســة 
التعليــم املجــاين، فــإن العديــد مــن املناطــق تفتقــر إىل 

ــراءة  ــة الق ــدل معرف ــاوز مع ــدارس، وال يتج امل
والكتابــة فيهــا ٪10 مــن مجمــوع 

اليمن

دول الساحل اإلفريقي
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ومنــذ عــام 2002، شــهدت البــالد العنــف الطائفــي مــن قبــل 
جاعــة بوكــو حــرام اإلرهابيــة والتــي تســتهدف املــدارس 
باســتمرار، مــا تســبب يف ارتفــاع معــدالت الغيــاب ألكــر مــن 
٪40، ونفــذت أيًضــا عمليــات اختطــاف للطالبــات، فاختطفــت 
ــيبوك”،  ــة ش ــن “مدرس ــاة م ــن 200 فت ــر م ــرام أك ــو ح بوك
و300 فتــاة مــن مدرســة أخــرى يف واليــة زامفــارا شــال غــرب 

ــا. نيجري

مــن ناحيــة أخــرى، اتخــذت بعــض الحكومــات والجهــات 
املنظمــة خطــوات وإجــراءات ملموســة لحايــة حقــوق الطفل 
ومســاعدته عــى الحصــول عــى خدمــات مثــل زامبيــا وروانــدا 
ــا فاســو والنيجــر والكامــرون والكونغــو. ومــع  ومــايل وبوركين
ذلــك، ال يــزال هنــاك طريــق طويــل يتعــن أن يقطعــه لتوفــر 

حيــاة كرميــة لهــؤالء األطفــال.
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ولكــن تــزداد ســوًءا يف الــدول الفقــرة وبعــض الــدول الناميــة.

فيحتــاج أكــر مــن مليــوين شــخص إىل مســاعدات غذائيــة 
عاجلــة بســبب أزمــة الغــذاء التــي تواجــه دول الســاحل وتهدد 
ــم  ــة إىل تدهــور مســتوى التعلي ــد أدت هــذه األزم ــا، وق أمنه
والصحــة، ال ســيا بعــد تفــي فــروس كورونــا. وكانــت 
ــرت  ــي تأث ــدان الت ــا ومــايل والســودان البل الســنغال وموريتاني
ــاف  ــو الجف ــة ه ــي وراء املجاع ــبب الرئي ــة، وكان الس باألزم
يف هــذه البلــدان، وكذلــك الحــرب، وفشــل املواســم الزراعيــة، 
ــة، وعــدم  ــات، واألوبئ ــادة الوفي ــوازن الســكاين، وزي وعــدم الت
ــر، وانخفــاض  ــة، والفق ــع األغذي ــاءة نظــم وسياســات توزي كف

ــم. ــط، والتضخ ــعار النف ــاع أس ــل، وارتف الدخ

ــة،  ــة البري ــؤرش التنمي ــرة يف م ــة األخ ــر املرتب ــل النيج تحت
ــد، ويرجــع  ــن أصــل 189 بل ــة الـــ 189 م ــل املرتب ــث تحت حي
ذلــك إىل الفقــر وانعــدام األمــن وتغــر املنــاخ وانعــدام األمــن 
ــر وديســمرب  ــن أكتوب ــغ أعــى املســتويات ب ــذي بل الغــذايئ ال

.2020

ــة  ــر األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلنســانية والطارئ ــا لتقري وفًق
ــن شــعب النيجــر،  ــون نســمة م ــش 7.8 ملي ــام 2020، يعي لع
ــن الســكان، يف نقــص حــاد يف الغــذاء،  ــادل 60 ٪ م ــا يع أي م
ويواجــه املزارعــون والقرويــون الذيــن يعيشــون رشق العاصمــة 
نيامــي أســوأ أزمــة منــذ عــام 1984. وقــدرت األمــم املتحــدة أن 
1.9 مليــون مــن شــعب النيجــر ال يعرفــون مــن أين ســيحصلون 
عــى الغــذاء، و٪42 مــن األطفــال دون ســن الخامســة يعانــون 

ــر ال  ــف يف النيج ــكان الري ــن س ــة، و٪64 م ــوء التغذي ــن س م
يحصلــون عــى امليــاه النظيفــة.

ــة  ــة واالتحــاد األفريقــي واإلغاث وقــد لعبــت املنظــات الدولي
اإلســالمية واألمــم املتحــدة دوًرا يف مســاعدة أكــر مــن 3 
ماليــن شــخًصا مــن النيجــر مــن حيــث امليــاه والــرصف 
ــة ومشــاريع  الصحــي واألمــن الغــذايئ ومعالجــة ســوء التغذي
توزيــع األغذيــة املوســمية وتســهيل وصــول أنظمــة ري األرايض 
ــة  ــاه. تعمــل منظم ــاظ عــى املي ــا الحف ــن خــالل تكنولوجي م
األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة )FAO( مــع رشكاء إقليميــن 
وعامليــن التخــاذ تدابــر للحــد مــن اآلثــار الســلبية لوبــاء 
ــراءات  ــأن اإلج ــث بش ــات للبح ــدت اجتاع ــد- 19، وعق كوفي
والحلــول يف أفريقيــا، وتعمــل مــع مفوضيــة االتحــاد األفريقــي 
واملجموعــات االقتصاديــة اإلقليميــة لضــان قيــام الحكومــات 
األفريقيــة، وهيئــة التنميــة املاليــة، ورشكاء ماليــن آخريــن 
بإعطــاء األولويــة للنظــم الغذائيــة يف إجراءاتهــا واســتثاراتها. 
وقدمــت املنظمــة 13 ألــف طــن مــن األعــالف، ووزعــت أكــر 
مــن 3400 طــن مــن البــذور املمتــازة، وغطــت احتياجــات 94٪ 

مــن القــرى املتــررة.
 

متــر تيجــراي بأزمــة إنســانية منــذ نوفمــرب 2020، حيــث تقاتــل 
القــوات بعضهــا البعــض ويعــاين املدنيــون مــن تداعيــات 
ــل األمــد، ووثقــت املنظــات اإلنســانية  ــزاع املســلح الطوي الن
ــدارس  ــركات وامل ــازل وال ــت باملن ــي لحق ــة األرضار الت الدولي
ــك،  ــة إىل ذل ــا. باإلضاف ــفيات وتدمره ــادة واملستش ودور العب
ذكــرت وكاالت إنســانية ومســؤولون  يف األمــم املتحــدة أن 
األطــراف املشــاركة يف النــزاع ارتكبــت فظائــع جاعيــة، مبــا يف 
ذلــك القتــل الجاعــي واالغتصــاب وتدمــر ونهــب املمتلــكات، 
ــوع وال  ــن الج ــة م ــوارئ كارثي ــة ط ــة حال ــه املنطق ــا تواج ك

تشــهد أي تحســن. 

ويف يوليــو 2021، حــذر مســؤولو مجلــس األمــن مــن أن 
املجاعــة تؤثــر عــى أكــر مــن 400 ألــف شــخص وأن 1.8 

مليــون شــخص آخريــن عــى شــفا املجاعــة.

كــا أثــر النــزاع ســلبًا عــى اقتصــاد املنطقــة ونظامهــا الغــذايئ 
حيــث أثــر عــى موســم الحصــاد، مــا جعــل ســكان تيجــراي 
ــن  ــدام األم ــة إىل انع ــاد. باإلضاف ــر للحص ــا آخ ــرون عاًم ينتظ
الغــذايئ الناجــم عــن النــزاع املســلح، أدى النــزاع إىل نــزوح أكر 
مــن مليــوين إثيــويب داخليًــا بحثـًـا عــن األمــان، ولجــأ آخــرون إىل 
ــدان املجــاورة يعيشــون فيهــا ظــروف قاســية، ويفتقــرون  البل

إىل املــواد األساســية واإلمــدادات الطبيــة الكافيــة.

ميثــل عــدم وضــوح املعلومــات التــي قدمتهــا حكومــة تيجــراي 
عقبــة أمــام املنظــات والجهــات الفاعلــة اإلنســانية يف معرفــة 
ــاعدة.  ــون إىل املس ــن يحتاج ــخاص الذي ــق لألش ــدد الدقي الع
كــا كان الــدور الــذي لعبتــه وكاالت اإلغاثــة واملجتمــع الــدويل 
ــن  ــا م ــة تقريبً ــر فعال ــدودة وغ ــود مح ــع جه ــر كاٍف، م غ
ِقبَــل الحكومــة اإلثيوبيــة واألطــراف املتحاربــة األخــرى. يجــب 
انتهاكاتهــم املتعمــدة للقانــون  تحميلهــم املســؤولية عــن 

ــن. ــدويل ضــد املدني اإلنســاين ال

تحديات
ملعيشـة ا
لكريـمة ا

النيجر

إثيوبيا

يف ظــل متغــرات كثــرة للظــروف 
والصحيــة  البيئيــة  واملعطيــات 
تتدهــور  واالقتصاديــة،  واألمنيــة 
العــامل،  حــول  اإلنســانية  الحالــة 
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بالنســبة ملــرص، فتحتــل قضيــة األمــن الغــذايئ ركيــزة أساســية 
مــن ركائــز االقتصــاد املــرصي، وتعــد املشــكلة الرئيســية هــي 
ــق األمــن  ــات يف تحقي ــي تســبب صعوب ــادة الســكانية الت الزي
ــدان  ــاد عــى البل ــك يف اســتمرار االعت الغــذايئ. وينعكــس ذل

األخــرى لتوفــر العديــد مــن الســلع الغذائيــة الرئيســية. 

فيــا يتعلــق بالفجــوة الغذائيــة، اســتوردت مرص جميع الســلع 
الغذائيــة األساســية، وخاصــة الحبــوب والزيــوت الغذائيــة 
الحمــراء  واللحــوم  الجافــة  البقوليــات  وكذلــك  والســكر، 
والحليــب واألســاك، وهنــاك ثالثــة أســباب رئيســية لهــذا 
الوضــع الغــذايئ غــر اآلمــن: املــوارد املحــدودة إلنتــاج الغــذاء، 
االقتصاديــة  السياســات  وســوء  واألرايض،  امليــاه  وتحديــداً 

ــكاين. ــو الس ــة، والنم والزراعي

تهــدف مــرص إىل تحقيــق االكتفــاء الــذايت مــن الســلع الغذائيــة 
بــدالً مــن اســترادها، وتطويــر أمنــاط االســتهالك لتحســن 
ــتهالك  ــن اس ــرد م ــب الف ــادة نصي ــة وزي ــتويات الغذائي املس
الســلع الغذائيــة ذات القيمــة الغذائيــة العاليــة. وتعمــل مــرص 
ــة  ــات التنمي ــالل مروع ــن خ ــدف م ــذا اله ــق ه ــى تحقي ع
الزراعيــة مثــل مــروع الـــ100 ألــف صوبــة زراعيــة، ومــروع 
املليــون ونصــف فــدان، ومــروع االســتزراع الســمي، ومروع 
توشــى، ومــروع الدلتــا الجديــدة. بالرغــم مــن تفــي جائحة 
كوفيــد- 19، زادت صــادرات مــرص مــن الخضــار والفواكــه وبــدأ 
طلــب الــدول األوروبيــة عــى املنتجــات املرصيــة يف االزديــاد، 
حيــث أكــدت إدارة الخضــار والفواكــه أن اإلنتــاج املــرصي بــدأ 
ــدل  ــادة مع ــن زي ــم م ــى الرغ ــة. وع ــزو األســواق األوروبي يغ
التصديــر، ال يــزال الســوق املــرصي يحافــظ عــى زيــادة 

املعــروض مــن جميــع األصنــاف.

ــاع  ــرص ارتف ــا م ــي تواجهه ــة الت ــات الحالي ــن التحدي ــن ب وم
التنميــة اإلقليميــة،  الفقــر، وتفــاوت مســتويات  معــدالت 
وتــآكل  العمــراين،  والزحــف  البطالــة،  معــدالت  وارتفــاع 
املنطقــة الزراعيــة، والضغــط عــى الخدمــات واملرافــق، فضــالً 
عــن النــدرة النســبية للمــوارد الرئيســية، وأهمهــا امليــاه. 
وعــالوة عــى ذلــك، فمــن املتوقــع أن يتضاعــف عــدد الســكان 
ــا  ــه أيًض ــرص تواج ــإن م ــايل، ف ــا. وبالت ــن عاًم ــون أربع يف غض
التحــدي املتمثــل يف تحقيــق التــوازن يف اســتخدام األرايض بــن 

ــة. ــة واملقبل ــال الحالي األجي

كــا تعمــل مــرص عــى تحســن إدارة األرايض اململوكــة للدولــة 
ــة  ــداف التنمي ــق أه ــارش يف تحقي ــكل مب ــاهم بش ــي تس والت

املســتدامة يف أبعادهــا الوطنيــة الثالثــة، وأصبــح هــذا التحســن 
ــة واملســتقبلية التــي  ــات الحالي رضورة ملحــة يف ضــوء التحدي

تواجــه مــرص.

ــم  ــة لتعظي ــا الحكوم ــي تبذله ــود الت ــن الجه ــم م ــى الرغ ع
إدارة  نظــام  يــزال  ال  للدولــة،  اململوكــة  األرايض  اســتخدام 
األرايض يف مــرص يعــاين مــن أشــكال عديــدة مــن االختــالالت. 
يعــد غيــاب إنفــاذ القانــون أحــد أهــم أســباب االســتيالء عــى 
األرايض اململوكــة للدولــة. ومنــذ عــام 2011، تــم تســجيل 
مليــوين مخالفــة عــى مســاحة 90 ألــف فــدان. نجحــت مــرص 
يف تنفيــذ مــا يقــرب مــن 4 أالف حالــة إزالــة التعديــات. فقــد 
بلغــت نســبة املبــاين العشــوائية يف محافظــات القاهــرة والجيزة 
واإلســكندرية والرقيــة والقليوبيــة %40 مــن التعديــات عــى 
األرايض يف مــرص، كــا أن هنــاك مليــون و900 ألــف حالــة 
ــغ  ــى 2018، وبل ــذ 2011 وحت ــة من ــد عــى األرايض الزراعي تع
عــدد مخالفــات البنــاء يف كل املحافظــات 3 ماليــن و240 ألــف 
عقــار، وتــم إزالــة 9609 مخالفــات بنــاء داخــل الحيــز العمــراين 

ــة. ــاء عــى األرايض الزراعي ــة بن و20447 مخالف

الرئيــي  املصــدر  الزراعــة  تعــد 
املــرصي،  االقتصــاد  يف  للدخــل 
وتشــكل حــوايل ٪14.7 مــن الناتــج 
املحــي اإلجــايل. وتــزداد أهميتهــا 
أنشــطتها  يف  ويشــارك  كمهنــة، 
ــواء  ــكان، س ــف الس ــن نص ــر م أك
تصنيــع  أو  تســويق  أو  إنتــاج  يف 
ــر  ــاك أك ــة، وهن ــدات الزراعي املع

مــن 8 ماليــن يعملــون بشــكل مبــارش يف الزراعــة، أي مــا 
يعــادل حــوايل ٪32 مــن ســوق العمــل املــرصي. 

تشــمل هــذه القضيــة كالً مــن الحــق يف األرض وحقــوق 
ــدان  ــم يف البل ــر دائ ــدر توت ــت مص ــايل، أصبح ــان، وبالت اإلنس
املتقدمــة والناميــة. وتــؤدي إىل زيــادة املخــاوف بشــأن انعــدام 
األمــن الغــذايئ، والتغــر املناخــي، واالســتخدام غــر املســتدام 
وتجــدر  الرسيــع.  الحــري  والتوســع  الطبيعيــة،  للمــوارد 
اإلشــارة إىل أنــه ال يوجــد حتــى اآلن أي نــص يف القانــون الــدويل 
ــرك اللوائــح الخاصــة مبعظــم  بشــأن حــق الفــرد يف األرض، فتُ
ــدول. ــي لل ــون الوطن ــوق األرض للقان ــة بحق ــا املتعلق القضاي

إىل جانــب االســتيالء عــى األرايض وتآكلهــا، يواجــه املزارعــون 
املرصيــون مشــاكل مختلفــة يف الصيــف بســبب انخفــاض 
أســعار املــوايش ومنتجــات األلبــان والجلــود، إىل جانــب ارتفــاع 

تكلفــة تربيــة املــوايش مثــل األعــالف والرعايــة البيطريــة. هــذا 
ــاج  ــن اإلنت ــوة ب ــع الفج ــة ويوس ــورة الحيواني ــور الث ــق تط يعي
واالســتهالك. وعــالوة عــى ذلــك، ال يحصــل املزارعون عــى الدعم 
الــكايف، باإلضافة إىل تحملهم الخســائر نتيجــة الصعوبات املتتالية 
التــي يواجهونهــا. فيضطــرون إىل الحصــول عى قــروض من البنك 
الرئيــي للتنميــة واالئتــان الزراعــي، الــذي أصبــح بنــًكا تجاريـًـا 

وميكنــه تقديــم قــروض للمــزارع بفائــدة تصــل إىل 24٪.

ــه،  ــويق منتجات ــاكل يف تس ــرصي مش ــالح امل ــه الف ــا يواج ك
املحاصيــل  تلقــي  يف  دورهــا  عــن  الدولــة  تخلــت  حيــث 
االســراتيجية وتركــت املــزارع تحــت رحمــة تجــار الســوق 
ــرص،  ــدات يف م ــواق املبي ــوىض أس ــود الف ــا تس ــوداء. ك الس
وهنــاك أزمــات األســمدة املتكــررة حتــى بعــد رفــع الدعــم عــن 
ــوث يف  ــري والتل األســمدة. كــا يعــاين املــزارع مــن أزمــات ال
الــرع والبنــوك. عــالوة عــى ذلــك، يعــاين الريــف املــرصي منــذ 
عقــود مــن اإلهــال والتهميــش، مــا تســبب يف ســقوط آالف 
ــى  ــول ع ــة يف الحص ــدون صعوب ــر، ويج ــن الفق األس يف براث
الخدمــات األساســية مثــل الصحــة وامليــاه النظيفــة والكهربــاء.

لحســن الحــظ، شــهد القطــاع الزراعــي مؤخــرًا تطــورات كبــرة 
مــن خــالل العديــد مــن املشــاريع التــي عمــل عليهــا املرصيــون 
ــة  ــو”، أكــرب مــروع صــوب زراعي ــاء البتل ــل مــروع “إحي مث
يف الــرق األوســط، مــروع  مليــون ونصــف فــدان، مشــاريع 
االســتزراع الســمي، ومجمعــات األســمدة، ومشــاريع توصيــل 
ــا  ــون ونصــف رأس ماشــية. أم الغــاز الطبيعــي ومــروع امللي
بالنســبة لوضــع املزارعــن، فقــد بذلــت الحكومــة جهــوًدا كبرة 

لتحســن أوضاعهــم مــن خــالل مبــادرات لتســوية ديونهــم.

كــا يوجــد املــروع القومــي لتنميــة القــرى املرصيــة ضمــن 
مبــادرة “حيــاة كرميــة” لتنقيــة ميــاه الــرع وتحســن الظــروف 
الصحيــة والبيئيــة لســكانها. وتهــدف هــذه املبــادرة الرئاســية 
إىل تحســن مســتوى معيشــة مــا يقــرب مــن 55 مليــون مــرصي 
ــيخ  ــدف إىل ترس ــه ته ــار جني ــل إىل 500 ملي ــتثارات تص باس

مبــادئ العدالــة االجتاعيــة واملســاواة.

ــبة  ــذايت بنس ــاء ال ــرص االكتف ــت م ــك، حقق ــى ذل ــالوة ع وع
٪100 يف الخــروات والفواكــه. كــا ازدادت نســبة دخــول 
الصــادرات املرصيــة إىل األســواق العامليــة والطلــب عليهــا 
بســبب جودتهــا العاليــة، حيــث ارتفعــت الصــادرات الزراعيــة 
املرصيــة إىل أكــر مــن 4 ماليــن طــن خــالل الفــرة مــن 1 ينايــر 
2020 إىل 2 ســبتمرب 2021، مــع وجــود 305 ســلعة زراعيــة 

ــة. ــواق 160 دول ــة يف أس مرصي

ــة أخــرى يف  ــدواء دعامــة هام ــة أخــرى، يشــكل ال ومــن ناحي
ســبل العيــش. وقــد واجهــت صناعــة األدويــة يف مــرص أزمــات 
متعــددة تــراوح بــن االحتــكار واألدويــة املغشوشــة واختفــاء 
بعــض األدويــة، باإلضافــة إىل تأثــر السياســة املاليــة للحكومــة 
ــة.  ــبب الجائح ــوًءا بس ــد ازدادت س ــام 2016، وق ــة لع املرصي
ــودة يف  ــامل موج ــة يف الع ــة املزيف ــن األدوي ــن ٪7 م ــر م فأك
مــرص، حيــث يصــل إىل أكــر مــن 8 أالف دواء مــن أصــل 14 
ــة إىل أن 22٪  ــة، باإلضاف ــة املرصي ــوق األدوي ــف دواء يف س أل

ــة.  ــج يف ســوق األدوي ــة املســجلة ال تنت ــن األدوي م

ظهــرت أهميــة الــدواء إىل حــد كبــر خــالل جائحة كوفيــد- 19، 
ــة، وانعكــس  ــوب الصناع ــم تســليط الضــوء عــى عي ــث ت حي
اســتمرار انقطــاع اإلمــدادات مــن الصــن والهنــد يف انخفــاض 
واردات األدويــة واملســتحرات الصيدالنيــة خــالل الربــع األول 

مــن عــام 2020.

ــاملة،  ــة ش ــة وطني ــات دوائي ــر سياس ــرص إىل تطوي ــعى م تس
وذلــك يف إطــار منظومــة التأمــن الشــامل التــي تراعــي العوامل 
واالمتثــال  بالشــفافية  ويتميــز  واالجتاعيــة  االقتصاديــة 
بحقــوق  املتعلقــة  الدوليــة  بالقوانــن  الدولــة  اللتزامــات 
اإلنســان. باإلضافــة لذلــك، أنشــأت الحكومــة املرصيــة مــروع 
مخــازن لوجســتية متكاملــة لألدويــة واملســتلزمات الطبيــة 
ملراقبــة األســعار، كــا أنشــأت هيئــة الــدواء املرصيــة لحايــة 
املواطنــن مــن املارســات الضــارة لــركات األدويــة باإلضافــة 
إىل “مدينــة الــدواء” والتــي تهــدف إىل تحقيــق االكتفــاء الــذايت 
مــن األدويــة، وإنتــاج ٪85 مــن األدويــة يف مــرص محليًــا لتقليــل 
أســعار األدويــة املســتوردة املتوفــرة يف الســوق املــرصي فقــط 

بســعر باهــظ.

مرص
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ومــع ذلــك، مــا زال اإلهــال الطبــي مشــكلة تواجــه املرصيــن 
يف حقهــم يف الصحــة، وهــي جرميــة يصعــب اكتشــافها وإثباتهــا 
ــب أو املستشــفى. والطــب الرعــي هــو الســبيل  ضــد الطبي
ــن  ــإن ٪80 م ــك، ف ــع ذل ــل، وم ــى دلي ــول ع ــد للحص الوحي
الوفيــات تكــون بســبب مضاعفــات طبيــة، ويلقــي بعــض 
األطبــاء اللــوم يف وفــاة مرضاهــم عــى القــدر أو ضعــف 

اإلمكانيــات أو ســوء اإلدارة. 

إن اإلهــال الطبــي هــو األخطــاء الطبيــة التــي تحــدث أثنــاء 
ــض أو  ــة للمري ــة دامئ ــؤدي إىل إعاق ــي ت ــب، والت ــل الطبي عم
ــي  ــال الطب ــة اإله ــرب جرمي ــان. وتعت ــض األحي ــاة يف بع الوف
ــات املــرصي يف املــادة  ــون العقوب جنحــة كــا نــص عليهــا قان
244 والتــي تعاقــب املارســن الطبيــن الذيــن يتســببون عــن 
ــدة ال  ــجن مل ــخص بالس ــرر بش ــاق ال ــأ يف إلح ــق الخط طري
تتجــاوز ســنة وغرامــة ال تتجــاوز 200 جنيــه مــرصي، أو إحــدى 
ــة، أو إذا  ــن إعاقــة دامئ ــة ع ــفرت اإلصاب ــن. وإذا أس العقوبت
وقعــت الجرميــة نتيجــة لخــرق الجــاين ملدونــة قواعــد الســلوك 
أو كونــه مخمــوًرا، يســجن ملــدة تــراوح بــن ســنة و5 ســنوات. 
ومــع ذلــك، فــإن العقوبــة عــادة مــا تكــون مــن ســتة إىل مثانيــة 
أشــهر، ويف معظــم الحــاالت، تنتهــي بالوســاطة، ويف بعــض 

ــى إىل املحكمــة. ــة حت ــل االدعــاء القضي ــان ال يحي األحي

ــئولية  ــون املس ــل لقان ــرصي بتعدي ــان امل ــاء الربمل ــدم أعض تَق
الطبيــة يف محــاول لســد تلــك الثغــرات، ويشــمل تشــكيل لجنة 
عليــا للمســؤولية الطبيــة تضــم عــدًدا مــن كبــار األطبــاء، للنظر 
يف ادعــاءات الخطــأ الطبــي، وإصــدار قراراتهــا بشــأن الواقعــة. 
ولكــن حتــى لــو تبــن أن الطبيــب عــى خطــأ، فإنــه ال يجــوز 
احتجــازه دون إذن مــن املدعــي العــام. وألزمــت املستشــفيات 

بتوفــر تأمــن إجبــاري لضــان حصــول املــرىض عــى تعويــض 
كاف عــن حجــم الــرر. باســتثناء البنــد األخــر، فــإن جميــع 
التعديــالت تخــدم مصلحــة األطبــاء وتســاعدهم عــى التنصــل 
مــن املســؤولية ألنــه بغــض النظــر عــن الحقائــق، لــن يخضــع 
الطبيــب أليــة عقوبــة وســتضطر املستشــفيات فقــط إىل دفــع 

تعويضــات للضحيــة أو عائلتــه.

ورصــد ملتقــى الحــوار للتنميــة وحقــوق اإلنســان حــاالت 
لإلهــال الطبــي خــالل الفــرة مــن ينايــر 2021 حتــى أكتوبــر 

ــة. ــة يف 15 محافظ ــت 24 حال ــي بلغ 2021 والت

ــام  ــي تتصــدر االهت ــا الت ــر املناخــي أحــد القضاي يظــل التغ
العاملــي لعــدة ســنوات حتــى اآلن، حيــث يحــذر الخــرباء مــن 
ــة حقــوق إنســان بقــدر  ارتفــاع درجــات الحــرارة، فهــي قضي
مــا هــي قضيــة بيئيــة، ألنهــا تشــكل خطــرًا حتــى عــى أبســط 

الحقــوق.

رمبــا يكــون األمــر األكــر مأســاوية هــو عــدم املســاواة يف 
ــج  ــي تنت ــي الت ــراء ه ــر ث ــدول األك ــث أن ال ــف، حي التكالي
معظــم انبعاثــات الكربــون ولديهــا املزيــد مــن املــوارد ملواجهة 
ــاخ، يف حــن أن الــدول األفقــر، مثــل موزمبيــق  ــار تغــر املن آث
وزميبابــوي وأفغانســتان والهنــد جنــوب الســودان والنيجــر 
ــاخ ونقــص املــوارد. وكذلــك  هــم األكــر تــرًرا مــن تغــر املن
ــم  ــر األم ــا لتقري ــاخ، فوفًق ــر املن ــر تغ ــا مخاط ــه أفريقي تواج
املتحــدة لعــام 2020، تشــر التقديــرات إىل أن مــا يقــرب مــن 
118 مليــون شــخص الذيــن يعانــون مــن فقــر مدقــع يف القــارة 
ســيتعرضون للجفــاف والفيضانــات والحــرارة الشــديدة بحلــول 
ــدة  ــن ح ــف م ــو التخفي ــدم نح ــق التق ــا يعي ــام 2030، م ع

ــق النمــو. ــر وتحقي الفق

ــة والوصــول إىل املــوارد  ــاخ عــى النظــم البيئي ــر تغــر املن يؤث
الطبيعيــة مثــل امليــاه العذبــة ومصــادر الغــذاء، وكذلــك 
ــذا  ــة، وه ــاحلية واملحيطي ــة والس ــة األرضي ــم اإليكولوجي النظ
ــك  ــة وكذل ــاه العذب ــدوره ســيؤدي إىل نقــص يف الغــذاء واملي ب
انتشــار األمــراض التــي ســتؤثر عــى ســبل عيــش أولئــك الذيــن 
يعيشــون يف املناطــق األكــر فقــرًا. باإلضافــة إىل ذلــك، ملكافحــة 
آثــار تغــر املنــاخ، يجــب عــى البلــدان تحويــل املــوارد بعيــًدا 
عــن الخدمــات مثــل التعليــم والرعايــة الصحيــة والبنيــة 

ــالد.  ــة الب ــة تنمي ــايل إعاق ــة وبالت التحتي

ــزر  ــة الُج ــدان، وخاص ــض البل ــه بع ــا تواج ك
ــط  ــي واملحي ــر الكاريب ــزر البح ــل ج مث

الهــادئ، خطــر االختفــاء متاًمــا حيــث 
ميكــن أن تغمــر بلدانهــم بالكامــل 

بســبب ارتفــاع مســتويات ســطح 
البحــر مــع القضــاء عــى ثقافات 

ــة. بأكملهــا يف هــذه العملي

ــاخ،  ــر املن ــية بتغ ــوق اإلنســان األساس ــر بعــض أهــم حق تتأث
وســيكون األشــخاص األكــر ضعًفــا هــم األكــر تــرًرا. الحقــوق 
ــر  ــكن، وتقري ــذاء، والس ــة، والغ ــة، والتنمي ــاة، والصح يف الحي
املصــر، والتعليــم، وامليــاه والــرصف الصحــي ســتكون جميعهــا 
معرضــة للخطــر بســبب تغــر املنــاخ وجميــع الحقــوق التــي 
تحميهــا كل صكــوك حقــوق اإلنســان. هــذه ليســت الحقــوق 
الوحيــدة التــي تتأثــر بتغــر املنــاخ حيــث توجــد حقــوق 
ــان،  ــوق اإلنس ــوك حق ــة يف صك ــا رصاح ــوص عليه ــر منص غ
ــة  ــن قضي ــتدفع مث ــا س ــة ألنه ــال القادم ــوق األجي ــي حق وه
 DARA“ ــن ــادر ع ــر ص ــا لتقري ــا. وفًق ــؤولة عنه ــت مس ليس
International” عــن قابليــة التأثــر بتغــر املنــاخ، فــإن تغــر 
ــنويًا،  ــاة س ــة وف ــف حال ــوايل 400 أل ــن ح ــؤول ع ــاخ مس املن
ــول  ــف بحل ــم إىل 700 أل ــذا الرق ــع ه ــع أن يرتف ــن املتوق وم
ــد مــن  ــا العدي ــا أيًض ــرأة وحقوقه ــام 2030. كــا تواجــه امل ع
املخاطــر حيــث يكونــوا أكــر تأثــرًا وانكشــافًا، فالكــوارث 
التــي ســتنجم عــن تغــر املنــاخ متثــل شــكالً مــن أشــكال 
ــن  ــن املردي ــث أن ٪80 م ــن حي ــن الجنس ــاواة ب ــدم املس ع
بســبب الكــوارث والتغــرات املرتبطــة باملنــاخ هــم مــن النســاء 
 )UNDP( ــايئ ــدة اإلمن ــم املتح ــج األم ــا لربنام ــات. وفًق والفتي
ووكاالت أخــرى تابعــة لألمــم املتحــدة، فــإن النســاء هــن أيًضــا 
أول مــن يشــعر بآثــار تغــر املنــاخ عندمــا يُجــربن عــى الســفر 

ــن. ــام أسه ــة إلطع ــافات طويل ملس

أخــذت االســراتيجية الوطنيــة املرصيــة لحقــوق اإلنســان بعــن 
ــذا  ــى ه ــا. ع ــدول أعاله ــاخ يف ج ــر املن ــة تغ ــار قضي االعتب
النحــو، حــددت االســراتيجية التحديــات واألهــداف التــي 
ــات. يف حــن أن  ــب عــى هــذه التحدي ــا للتغل يجــب تحقيقه
ــه  ــراتيجية، إال أن ــة يف اإلس ــة محوري ــس نقط ــاخ لي ــر املن تغ
مــع ذلــك نقطــة مهمــة تهــدف اإلســراتيجية إىل التعامــل معهــا 
ــادرات واالســراتيجيات الســابقة التــي  ــاء عــى املب بالبن
ــة  ــل قضي ــل. وتحت ــا مــن قب ــم اإلعــالن عنه ت
تغــر املنــاخ مكانــة عاليــة يف جــدول 
كــا  املرصيــة  الحكومــة  أعــال 
يتضــح مــن املبــادرات الســابقة 
وحــاس مــرص الســتضافة مؤمتــر 
األمــم املتحــدة لتغــر املنــاخ يف 
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ــرد  ــتطيع الف ــايس ال يس ــق أس ــي وح ــورد طبيع ــاء م ــد امل يع
ــن  ــتدامة م ــة املس ــوي للتنمي ــه حي ــا أن ــه، ك ــش بدون العي
حيــث الصحــة والتغذيــة واملســاواة بــن الجنســن واالقتصــاد. 
ــا ملنظمــة الصحــة العامليــة، يتطلــب كل شــخص كميــة ال  وفًق
ــا.  ــرب يوميً ــة لل ــاه الصالح ــن املي ــر م ــن 100-50 ل ــل ع تق
ــده رصاحــة  ــم تحدي ــاء مل يت عــى الرغــم مــن أن الحــق يف امل
كحــق منفصــل يف القانــون الــدويل، إال أنــه جــزء أســايس مــن 
ضــان إعــال الحــق يف مســتوى معيــي الئــق ومعــرف بــه 
ــة لحقــوق  ــن الصكــوك الدولي ــة واســعة م ــل مجموع ــن قب م
اإلنســان التــي لديهــا االلتزامــات املتعلقــة بالحصــول عــى مياه 
الــرب اآلمنــة، وهــي هيئــات مثــل لجنــة الحقــوق االقتصادية 
ــامية  ــدة الس ــم املتح ــة األم ــة ومفوضي ــة والثقافي واالجتاعي
املعاهــدات  مــن  العديــد  إىل  باإلضافــة  اإلنســان  لحقــوق 
الدوليــة لحقــوق اإلنســان، مثــل اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 

ــة. ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــة حق ــم 161، واتفاقي رق

يعتــرب توافــر املــوارد املائيــة مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه 
ــا ألن  ــر قلًق ــي األك ــة ه ــة العربي ــة، واملنطق ــة العاملي املنطق
ــد  ــاف، ويع ــبه ج ــا وش ــا جافً ــا صحراويً ــرب مناًخ ــا يعت مناخه
التوزيــع غــر املتكافــئ للميــاه عــى مختلــف القطاعــات 
االقتصاديــة وســوء اســتخدام املــوارد املائيــة مــن العوامــل 
ــة.  ــوارد املائي ــن امل ــرًا يف تأم ــي تلعــب دوًرا مدم الرئيســية الت
باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن التوزيــع الجغــرايف غــر املتكافــئ 
ــة  ــوارد املتاح ــال للم ــتخدام الفع ــة االس ــاه وصعوب ــوارد املي مل

ــاه. ــدي املي ــل لتح ــا عوام ــي أيًض ه

ــامل  ــايئ يف الع ــن امل ــح األم ــم املتحــدة، أصب ــر األم ــا لتقاري وفًق
العــريب مهــدًدا مــع انخفــاض حصــة امليــاه املخصصــة لألفــراد 
ــة  ــل املتعلق ــن العوام ــا م ــة وغره ــل الجغرافي بســبب العوام
بتغــر املنــاخ والنمــو الســكاين، فضــالً عــن الفقــر ونقــص املياه.

حالة املياه يف العامل العريب

يبلــغ عــدد ســكان الوطــن العــريب حاليــاً أكــر مــن 400 
مليــون نســمة، ومعــدل النمــو الســكاين مرتفــع نســبيًا مقارنــة 
ــوارد  ــن امل ــوازن ب ــالل الت ــة، وأدى إىل اخت ــدالت العاملي باملع
املتاحــة والطلــب باإلضافــة إىل تناقــص وتقلــب معــدالت 
هطــول األمطــار ومعــدالت التبخــر العاليــة والجفــاف وامللوحة 

ــر. ــة والتصح ــات الرب ــوب مغذي ونض

وفًقــا لتقريــر معهــد املوارد العامليــة نُر يف 6 أغســطس 2020، 
ــع  ــص “مرتف ــن نق ــخاص م ــة أش ــن كل أربع ــد م ــاين واح يع
للغايــة” يف امليــاه وتتصــدر قطــر ولبنــان قامئــة البلــدان التــي 
تعــاين مــن أزمــة ميــاه كبــرة، وإيــران واألردن وليبيــا والكويــت 
واإلمــارات والبحريــن وســلطنة عــان مدرجــة يف قامئــة البلدان 
التــي تعــاين مــن أزمــة ميــاه عاليــة للغايــة. باإلضافــة إىل ذلــك، 
تعــاين 27 دولــة أخــرى مــن نقــص حــاد يف امليــاه، منهــا اليمــن 
ــا ومــرص،  ــر وتونــس واملغــرب والعــراق وســوريا وتركي والجزائ
ومــن املتوقــع أنــه بحلــول عــام 2030، ســيؤدي تغــر املنــاخ إىل 
انخفــاض بنســبة ٪20 يف مــوارد امليــاه املتجــددة وزيــادة تواتــر 

حــاالت الجفــاف.

ينــص تقريــر األمــم املتحــدة عــن تنميــة امليــاه يف العــامل 2021 
عــى أن أكــر مــن ٪85 مــن ســكان املنطقــة العربيــة يعيشــون 
ــاه  ــى املي ــاد ع ــن االعت ــا زاد م ــاه م ــدرة املي ــروف ن يف ظ
العابــرة للحــدود، ومــوارد امليــاه الجوفيــة غــر املتجــددة، 
ــة  ــة العربي ــاين املنطق ــا تع ــة، ك ــر التقليدي ــاه غ ــوارد املي وم
مــن مشــكلة توزيــع امليــاه بــن الــدول، خاصــة وأن حــوايل 60٪ 
مــن امليــاه الجاريــة يف املنطقــة ميــاه دوليــة، مثــل نهــر النيــل.

ينظــم الوضــع املــايئ يف الوطــن العــريب سياســات إقليميــة 
ــتخدام  ــث إنشــاء الســدود واس ــن حي ــدول م ــن ال ــددة ب مح
التيــار، فعــى ســبيل املثــال، تشــرك ســوريا والعــراق يف نهــري 
ــا  ــا أجربه ــار، م ــدر والتي ــث املص ــن حي ــرات م ــة والف دجل
عــى وضــع سياســة محــددة حــول كيفيــة إدارتــه مــع تحديــد 
حصــة كل دولــة، ولكــن أدى ذلــك إىل العديــد مــن الخالفــات 

ــة. ــوارد املائي والرصاعــات حــول امل

أسباب أزمة املياه يف الوطن العريب

متثــل أزمــة امليــاه اختــالل التــوازن بــن مــوارد امليــاه املتجــددة 
ــدة  ــباب عدي ــاك أس ــا، وهن ــد عليه ــب املتزاي ــة والطل واملتاح
ــو  ــدل النم ــادة مع ــا؛ زي ــريب، منه ــامل الع ــاه يف الع ــة املي ألزم
ــن،  ــدد املهاجري ــادة يف ع ــاه، الزي ــى املي ــب ع ــكاين والطل الس
ــاه.  ــاس الحــراري وتبخــر املي ــذي يــؤدي إىل االحتب والتلــوث ال
باإلضافــة إىل ذلــك، هنــاك بعــض األســباب السياســية املرتبطــة 
الدوليــة،  واالتفاقيــات  املعاهــدات  كغيــاب  امليــاه؛  بأزمــة 
ــى  ــة، ع ــدول العربي ــن ال ــتعارية ب ــات االس ــة العالق وطبيع
ســبيل املثــال إسائيــل ورغبتها يف اســتغالل عامل امليــاه كعنرص 
ضغــط ســيايس لحرمــان الــدول العربيــة، والتحالــف اإلقليمــي 
)تركيــا - إسائيــل - وإثيوبيــا(، حيــث تحــاول إسائيــل وتركيــا 
ــا  ــز نفوذه ــة وتعزي ــة يف املنطق ــة وإقليمي ــب أدوار مهم لع
مــن خــالل اســتغالل الحاجــة العربيــة للميــاه ألغــراض سياســية 

ــة. واقتصادي

العربيــة حــول  الــدول  بــني  النزاعــات والرصاعــات 
املــوارد املائيــة

تركيا وإيران وسوريا والعراق: نزاع عىل نهري دجلة والفرات
ُحــول نهــري دجلــة والفــرات مــن نهريــن وطنيــن إىل نهريــن 
دوليــن تحــت ســلطة ســوريا وتركيــا والعــراق، وبســبب تقاســم 
ــتخدام  ــن اس ــع، م ــة املنب ــا دول ــا، بصفته ــت تركي ــاه متكن املي
هــذا كســالح جيوســيايس يف التعامــل ليــس فقــط مــع ســوريا 
ــى  ــن ع ــرى. ولك ــة األخ ــدول العربي ــع ال ــن م ــراق ولك والع
الرغــم مــن إبــرام العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة والثنائيــة، 
ــع  ــل جمي ــت يف تجاه ــا ورشع ــة لركي ــن ملزم ــا مل تك إال أنه
ــركة.  ــاه املش ــتخدام املي ــم اس ــي تنظ ــكام الت ــد واألح القواع
ــاء  ــاه وبن ــن املي ــتفيد م ــا تس ــت تركي ــود، كان ــدى عق ــى م ع
الســدود ومحطــات الطاقــة الكهرومائيــة مــا أدى إىل تقليــل 

ــراق وســوريا. ــاه إىل الع ــق املي تدف

يف عــام 1983 تــم تشــكيل لجنــة ثالثيــة لحــل املشــكلة، 
ــن  ــا مل تتمك ــنوات، لكنه ــع س ــدة تس ــات مل ــَدت اجتاع وُعق
مــن التوصــل إىل أي اتفــاق ثــاليث بشــأن تنظيــم اســتخدام ميــاه 
ــن  ــا بتخزي ــراق تركي ــوريا والع ــن س ــت كل م ــرات، واتهم الف
امليــاه وتهديــد مواردهــا املائيــة. ويف عــام 2006، ُوَضــع حجــر 
ــن  ــروع م ــرب م ــث أك ــا، وثال ــروع يف تركي ــرب م ــاس ألك األس
نوعــه يف العــامل، وهــو ســد “إليســو” األكــرب عــى اإلطــالق مــن 
ــا يف 1  ــت تركي ــراق. أعلن ــده ملســتقبل الع ــث حجــم تهدي حي
ــك  ــذ ذل ــد، ومن ــزان الس ــلء خ ــة م ــدء عملي ــو 2018، ب يوني

ــة  ــدأت الكارث ــدأت املخــاوف تتحــول إىل حقيقــة، وب الحــن ب
يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق وســوريا. واصلــت تركيــا بنــاء 
ــرب  ــريك. ويف نوفم ــس ال ــه الرئي ــد ب ــر وع ــار كب ــد بازده الس
2021، أعلــن أردوغــان أن الســد سيســاهم يف إيــرادات 3 

ــنويًا.  ــة س ــرة تركي ــارات ل ملي

بينــا تواصــل تركيــا املــروع، تتصاعــد املخــاوف مــرة أخــرى 
بشــأن العواقــب الســلبية التــي قــد ترتب عــى إيــران والعراق، 
حيــث حــذر جــال محمــد ويل ســاين، رئيــس قســم دراســات 
امليــاه يف مركــز أبحــاث الربملــان اإليــراين، مــن أن امليــاه ســتكون 
نــادرة للغايــة بالنســبة إليــران والعــراق وأن تركيــا ســيكون لهــا 
احتــكار كامــل تقريبًــا لتدفــق امليــاه. وتتصاعــد التوتــرات بــن 
إيــران والعــراق، حيــث اقرحــت وزارة املــوارد املائيــة العراقيــة 
إحالــة إيــران إىل محكمــة العــدل الدوليــة لحايــة حصــة 
العــراق مــن امليــاه، وهــذا بســبب قيــام إيــران ببنــاء العديــد 
مــن الســدود للســيطرة عــى بقيــة تدفــق امليــاه مــن األنهــار 

الواقعــة بــن الحــدود.

مرص والسودان وإثيوبيا: نزاع عىل مياه النيل
تعــود أصــول الخــالف املــرصي اإلثيويب عــى النيــل إىل املعاهدة 
األنجلو-مرصيــة لعــام 1929، حيــث تفاوضــت اململكــة املتحدة 
مــع مــرص نيابــة عــن إثيوبيــا ودول حــوض النيــل األخــرى التــي 
تحــت ســيطرة الربيطانيــن. وأكــدت اتفاقيــة عــام 1959 عــى 
ــادت  ــالت أف ــت تعدي ــة، وأدخل ــة املرصي ــدة اإلنجليزي املعاه
ــن  ــة م ــادة حصــة مــرص الســنوية املضمون ــل زي ــن، مث البلدي
امليــاه إىل 55.5 مليــار مــر مكعــب، وحصــة الســودان إىل 18.5 
ــنوات  ــا لس ــس أباب ــربت أدي ــذا اعت ــب. وله ــر مكع ــار م ملي
عديــدة أن معاهــدة 1929 واتفاقيــة 1959 ال تأخــذ يف االعتبــار 

احتياجاتهــا املائيــة.

الوطن العريب
ونقص املياه
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عندمــا أطلقــت إثيوبيــا مــروع ســد النهضــة يف أبريــل 2011، 
مل تتشــاور مــع مــرص أو الســودان، حيــث اعتــربت األمر بســيطًا 
ــا بالســيادة اإلثيوبيــة. مــن جانبهــا، تعــرف الســلطات  ومرتبطً
املرصيــة جيــًدا أن النيــل األزرق، الــذي أقيــم عليــه الســد، هــو 
املصــدر الرئيــي الــذي يغــذي نهــر النيــل ويــزود البــالد بأكــرب 
ــد توقفــت  ــا بشــدة. لق ــي تعتمــد عليه ــاه الت ــن املي ــة م كمي
إثيوبيــا عــن الســاح بتقييــم األثــر البيئــي واالجتاعــي للســد، 
وهــو مطلــب مبوجــب القانــون الــدويل عنــد تنفيــذ مثــل هــذه 
ــة  ــراًرا عــى أن القضي ــراًرا وتك ــون م املشــاريع وشــدد اإلثيوبي
مرتبطــة بســيادة بلدهــم. تــم إجــراء العديــد مــن الدراســات 
والتقييــات واملفاوضــات لحــل النــزاع، لكنهــا فشــلت. تدخــل 
االتحــاد األفريقــي ومتكــن مــن إقنــاع الطرفــن باســتئناف 
ــاع  ــد اجت ــو 2021، انعق ــه، ويف يولي املفاوضــات تحــت رعايت
ــى  ــاًء ع ــة، بن ــذه القضي ــة ه ــدويل ملعالج ــن ال ــس األم مجل
مطالــب مــرص والســودان، وأحيلــت القضيــة إىل االتحــاد 

األفريقــي مــرة أخــرى.

جهــود ومشــاريع الــدول العربيــة ملعالجــة أزمــة امليــاه 
يف العــامل العــريب

مرشوع سحب كتل الجليد من القطب لدول الخليج
تعــد اإلمــارات ودول الخليــج مــن بــن الــدول األكــر اعتــاًدا 
ــاه  ــن املي ــا م ــة احتياجاته ــاه لتلبي ــة املي ــات تحلي ــى محط ع
العذبــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الطريقــة مكلفــة للغايــة 
ــون دوالر  ــغ 100 ملي ــم تخصيــص مبل ــد ت ــة. وق وضــارة بالبيئ
ــا يف  ــذه، مب ــت تنفي ــة أعاق ــكالت الفني ــن املش ــروع، لك للم
ذلــك ضعــف الســفن وامليــاه الضحلــة يف مضيــق بــاب املنــدب. 
ــكلتن، ألن  ــن املش ــل هات ــم ح ــد ت ــارات، فق ــبة لإلم وبالنس
لديهــا حاليًــا عــدًدا كبــرًا مــن الســفن والبــوارج القويــة، والتــي 
ــا  ــة بأمــان، وســتقوم أيًض ــذ العملي ميكــن أن تســاعدنا يف تنفي
ــك ال  ــي، لذل ــاحل الرق ــى الس ــدي ع ــل الجلي ــيخ الجب برس
داعــي لعبــور مضيــق هرمــز. ومــن املتوقــع أن تبــدأ التجربــة 
التجريبيــة بحلــول الربــع الثــاين مــن عــام 2022 وأن تصــل إىل 
ــول  ــة املتحــدة بحل ــارات العربي ــة اإلم ــي لدول الســاحل الرق

ــام 2023. ــة ع نهاي

االسرتاتيجية العربية لألمن املايئ 2009-2025
ــى  ــاه ع ــريب للمي ــوزاري الع ــس ال ــق املجل ــام 2009، واف يف ع
اســراتيجية موحــدة متتــد حتــى عــام 2025 تســعى إىل تحقيــق 
األمــن املــايئ العــريب، خاصــة وأن معظــم مصــادر امليــاه العربية 
مــن دول غــر عربيــة. تقــوم هــذه االســراتيجية العربيــة 
الشــاملة عــى أســاس إنشــاء قاعــدة معلومــات للمــوارد 
املائيــة العربيــة، وحايــة الحقــوق املائيــة العربيــة، ومواجهــة 
التغــرات املناخيــة يف املنطقــة العربيــة. ووافــق معظــم أعضــاء 
املجلــس عــى مســودة خطــة تنفيذيــة بتكلفــة إجاليــة قدرها 
ــن دوالر تشــمل خمســة مشــاريع تهــدف إىل ترشــيد  10 مالي
اســتخدام امليــاه والتوســع يف اســتخدام امليــاه التقليديــة وغــر 
ــق  ــات املناط ــريب لدراس ــز الع ــع املرك ــاون م ــة بالتع التقليدي
الجافــة واألرايض الجافــة. ويف إطــار تقييــم تنفيــذ أهــداف 
األلفيــة، دعــا وزراء امليــاه العــرب إىل االهتــام مبجــال الــرصف 
الصحــي مــن خــالل توســيع هــذه الشــبكات وإجــراء دراســة 

معمقــة حــول هــذا املوضــوع.
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تعنــي الهجــرة مغــادرة الفــرد إىل أرايض دولــة أخــرى، أي 
مغــادرة الوطــن وبــدء حيــاة أخــرى يف بلــد مختلــف بقوانــن 
مختلفــة وأنظمــة تعليميــة وصحيــة مختلفــة ولغــات مختلفــة 
وتوقعــات ثقافيــة مختلفــة تتطلــب فــرة مــن التكيــف. 
ــأ  ــي يلج ــيلة الت ــي الوس ــا ه ــرة دامئً ــت الهج ــك، كان ــع ذل وم
ــرب  ــتمرارية، وتعت ــن االس ــاة تضم ــن حي ــا ع ــاس بحثً ــا الن إليه
ــي تســببها ظــروف املــكان  ــذة الخــالص مــن املخــاوف الت ناف
ــون الوصــول  ــا يحاول ــي مــن خالله ــه، والت ــذي يعيشــون في ال
إىل أحالمهــم وآمالهــم يف األرض الجديــدة التــي يهاجــرون 
ــا  ــي احتفــظ به ــا. واتخــذت الهجــرة بعــض املســارات الت إليه
ــاص  ــكل خ ــرب، وبش ــال والغ ــرة إىل الش ــي الهج ــامل، وه الع
ــة  ــوى اإلمربيالي ــرات االســتعار األورويب وتشــجيع الق بعــد ف
عــى العمــل يف جيوشــها ومصانعهــا واالنتقــال للعيــش داخــل 

ــا. مجتمعاته

ــا  ــرص تاريخيً ــت م ــرة، كان ــرص والهج ــر مب ــق األم ــا يتعل عندم
أرًضــا للمهاجريــن. ومــع ذلــك، فقــد مــرت مــرص بعــدة مراحــل 
تنمويــة للهجــرة، بــدًءا مــن الثالثينيــات مــن القــرن العريــن 
ــون إىل  ــرون ينجذب ــزال الكث ــث ال ي ــذا، حي ــا ه ــى يومن وحت
ــع الكــربى  ــون مــن الفظائ ــة ويعان طــرق الهجــرة غــر الرعي

التــي مــرت بهــا.

 بــدأت الهجــرة املنهجيــة يف مــرص يف الثالثينيــات مــن القــرن 
ــروا إىل  ــن هاج ــن الذي ــن املرصي ــل املعلم ــن ِقبَ ــن م العري
العــراق، ثــم ازداد اهتــام املرصيــن بالهجــرة يف منتصــف 
والســكانية  السياســية  الضغــوط  بســبب  الخمســينيات 
ــا بعــد يــوم.  ــزال يتزايــد يوًم ــة، وهــذا املنهــاج ال ي واالقتصادي
تعتــرب مــرص اليــوم مصــدًرا للهجــرة، وتعتــرب هجــرة اليــد 
ــات  ــرب تدفق ــث تعت ــال يف مــرص، حي ــل فع ــة أهــم عام العامل
التحويــالت املاليــة ذات أهميــة اســتثنائية للتنميــة االقتصاديــة 

ــة. للدول

بعــد عــام 2011، شــهدت مــرص العديــد مــن التغيــرات 
الرئيســة يف سياســات الدولــة، مبــا يف ذلــك تغيرات يف سياســاتها 
تجــاه الهجــرة واملهاجريــن واملرصيــن الذيــن يعيشــون يف 
ــر  ــات 2013-2011، هاجــر عــدد كب الخــارج. خــالل االضطراب
ــا  ــع م ــيايس م ــع الس ــة للوض ــارج نتيج ــن إىل الخ ــن املرصي م
يقــرب مــن 10 ماليــن مــرصي يقيمــون يف الخــارج. منــذ عــام 
2016، اتخــذت الحكومــة املرصيــة عــدة قــرارات ونفــذت 
مجموعــة مــن السياســات وأطلقــت عــدة حمــالت كجــزء 
ــتات  ــن يف الش ــع املرصي ــل م ــو التعام ــراتيجيتها نح ــن اس م
كجــزء مــن أجنــدة التنميــة لعــام 2030. يتــم ذلــك مــن خــالل 
ــارات  ــل امله ــتثارات ونق ــن واالس ــالت املغرب ــجيع تحوي تش

ــالد. ــة الب مــن أجــل تنمي

 ،)CAPMAS( أكــد الجهــاز املركــزي للتعبئة العامــة واإلحصــاء
أن عــدد املهاجريــن املرصيــن الذيــن حصلــوا عــى صفــة 
ــة بـــ 350 عــام 2019،  ــغ 184 عــام 2020 مقارن ــن بل املهاجري
بانخفــاض قــدره ٪47.4 بســبب جائحــة كورونــا. واحتلــت 
ــث عــدد  ــة األوىل مــن حي ــة املرتب ــات املتحــدة األمريكي الوالي
ــام 2020  ــارج ع ــرة إىل الخ ــم للهج ــق عليه ــن املواف املهاجري
بنســبة ٪35.3. وأكــدت الســفرة نبيلــة مكــرم، وزيــرة الهجــرة 
وشــؤون املرصيــن بالخارج، يف مــارس 2021، أن العدد املســجل 
العامــة  للتعبئــة  املركــزي  الجهــاز  يف  بالخــارج  للمرصيــن 
واإلحصــاء يعكــس فقــط عــدد املرصيــن املســجلن وال يعكــس 

ــق )الفعــي(. ــدد الدقي الع

ــر  ــن غ ــن الالجئ ــا وط ــون فيه ــي يك ــانية الت ــرة اإلنس - الهج
ــاك  ــه أو هن ــودة إلي ــن الع ــث ال ميك    مســتقر للغايــة بحي
   خــوف مــن االضطهــاد عنــد العــودة، وعــادة مــا يتــم تقديــم

   االلتاس يف بلد آخر.
ــش  ــن العي ــرد م ــن الف ــي متك ــة الت ــة القانوني ــة الدامئ - اإلقام
   والعمــل يف دولــة مــع بعــض التحفظــات فيــا يتعلــق باملزايــا 

   املمنوحة له، مثل التصويت وبعض الخدمات االجتاعية.
- الزائــر املؤقــت الــذي يســمح لألفــراد، بــإذن حكومــي-

   عــادة عــى شــكل “تأشــرة”، بالعيــش يف الدولــة لفــرة 
ــل الدراســة أو العمــل  ــة محــدودة ولغــرض محــدد مث    زمني

   أو زيارة األسة أو السياحة.
- الهجــرة غــر الرعيــة حيــث يصبــح األفــراد مهــددون
   بالرحيــل يف أي وقــت وغــر قادريــن عــى العمــل أو الحصول

   عى املزايا التي يتمتع بها مواطنون البلد.

يضمــن اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان حريــة جميــع 
ــد ويحــذر مــن فــرض حواجــز أمــام  األفــراد يف مغــادرة أي بل
ــى  ــة. ع ــروف معين ــه، إال يف ظ ــادرة أراضي ــرد يف مغ ــق الف ح
الرغــم مــن أن القانــون الــدويل يســمح لألفــراد بحريــة التنقــل 

ــة. ــر الرعي ــه يجــرم الهجــرة غ والهجــرة، إال أن

ظهــر مفهــوم الهجــرة غــر الرعيــة بعــد ظهــور الدولــة 
ــرَّم  ــو ُمج ــدول. وه ــن ال ــة ب ــدود مصطنع ــم ح ــة ورس القومي
ــا عــى ســيادة الدولــة وحايــة خصوصيــة الدولــة مــن  حفاظً
أي عنــارص خارجيــة. ترتبــط الهجــرة غــر الرعيــة، التــي 
ــوم  ــة، مبفه ــر املوثق ــرة غ ــم الهج ــابًقا باس ــرف س ــت تُع كان
ــة،  ــر القانوني ــة غ ــر، واإلقام ــار بالب ــري، واإلتج ــن الب األم
والجرميــة غــر الوطنيــة، وتهريــب البــر. يبــدأ املهاجــرون غــر 
الرعيــن عــادًة بالســفر بشــكل غــر رســمي ثــم يهدفــون إىل 

ــم. ــن إقامته تقن

عرفــت األمــم املتحــدة الهجــرة غــر الرعيــة عــى أنهــا: 
ــق  ــة أخــرى، عــن طري “الدخــول غــر املنظــم لفــرد مــن دول
ــكل  ــل أي ش ــول ال يحم ــذا الدخ ــو، وه ــر أو الج ــرب أو البح ال
مــن أشــكال تصاريــح اإلقامــة الدامئــة أو املؤقتــة، ويعنــي أيًضــا 

ــة.” ــدود الدول ــور ح ــة لعب ــات الالزم ــرام املتطلب ــدم اح ع

املرصيني بالخارج
الهجرة يف مرص

أنواع الهجرة

الهجرة غري الرشعية
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ــروب  ــوين لله ــر قان ــن بشــكل غ ــن املهاجري ــر م ــع الكث يندف
مــن الظــروف السياســية واالجتاعيــة واالقتصاديــة يف بلدهــم 
األصــي، حيــث العقبــات التــي توقــف طموحاتهــم الشــخصية، 
والبحــث عــن مزايــا موجــودة يف بلــد املقصــد. قــد يغــر 
املهاجــر غــر الرعــي وضعــه يف بعــض الظــروف ليصبــح الجئـًـا 
أو مــرًدا. تقــدر منظمــة العفــو الدوليــة أن هنــاك حــوايل 22 
مليــون الجــئ حــول العــامل، ٪10 منهــم يجــب إعــادة توطينهــم 
كل عــام، و٪84 مــن الالجئــن تســتضيفهم دول منخفضــة 

ومتوســطة الدخــل.

أسباب الهجرة غري الرشعية
- األوضــاع االقتصاديــة نتيجــة قلــة فــرص العمــل وتــدين األجور 
ــاع  ــم وارتف ــدالت التضخ ــاع مع ــة وارتف ــتويات املعيش   ومس

  األسعار.
- األســباب االجتاعيــة نتيجــة الدافــع بســبب قصــص الهجــرة 
للظــروف  الناجحــة لألقــارب واالنجــذاب    غــر الرعيــة 
ــاح يف دول ــات واالنفت ــة والحري ــة العالي ــة والصحي   االجتاعي

ــن  ــدة م ــبة متزاي ــل ونس ــكان القلي ــدد الس ــد ذات ع   املقص
  كبار السن.

ــراب  ــة، واالغ ــعور بالعزل ــن الش ــة ع ــية ناتج ــل نفس - عوام
  االجتاعــي، واالضطهــاد، والتمييــز الــذي قــد يكــون موجًهــا 
  إىل أفــراد أو مجموعــات معينــة عــى أســاس العــرق أو 
ــط  ــي ترتب ــى التوجــه الجنــي والت ــن أو حت ــس أو الدي   الجن
  عــادًة بالوضــع الســيايس، خاصــًة إذا ُوجــَدت أقليــات داخــل 

  مجتمع موحد.
ــتقرار  ــلح ذات االس ــزاع املس ــق الن ــة يف مناط ــاد األمني - األبع

  األمني األقل.

تداعيات الهجرة غري الرشعية
ــدة  ــى ع ــلبية ع ــة وس ــب إيجابي ــة عواق ــر الرعي للهجــرة غ
ــة وإنســانية  ــة حضاري ــؤدي إىل معامل ــن أن ت مســتويات. ميك
أو إىل ســلوك عــدواين ضــد املهاجريــن مثــل اإلهانــات العرقيــة 
والخــداع  والتمييــز(  )العنرصيــة  للمهاجريــن  والشــخصية 
ــا الســجن أو التعذيــب أو الرحيــل  واالحتيــال واإلتجــار وأحيانً
ومــا إىل ذلــك مــن تعــرض الكثــر إلصابــات جســدية أو للمــوت 

ــا. ــم أو داخله ــل الوصــول إىل وجهته ــة قب يف الرحل

وترفــض بعــض الــدول اســتقبال املهاجريــن غــر الرعيــن أو 
تســوية أوضاعهــم يف ظــل تداعيــات اإلرهــاب الــدويل، والخوف 
مــن تداعيــات التأثــر الثقــايف والدينــي للمهاجريــن. عــى 
العكــس مــن ذلــك، ترحــب دول أخــرى بإضفــاء الرعيــة 
عــى وضــع املهاجريــن غــر الرعيــن بســبب حاجتهــم إليهــم 
ــدان املنشــأ،  ــك ســلبًا عــى بل ــر ذل ــز اقتصادهــم. ويؤث وتعزي
ــة الكفــاءات إىل  ــة وقل ــؤدي اســتنزاف املــوارد البري حيــث ي

ــادي. ــور االقتص ــتمرار التده اس

ــا للهجــرة غــر الرعيــة عــن  تعــد أوروبــا الوجهــة األكــر طلبً
ــات  ــى الوالي ــق ع ــه ينطب ــر نفس ــر، واألم ــرب والبح ــق ال طري
املتحــدة األمريكيــة حيــث يواجــه طالبــو اللجــوء صعوبــة 
ــد  ــل العدي ــيك. وتعم ــع املكس ــا م ــور حدوده ــديدة يف عب ش
املهاجريــن  الدوليــة واإلقليميــة ملســاعدة  املنظــات  مــن 
ــر  ــرة غ ــاوالت الهج ــرق يف مح ــن الغ ــن م ــن والناج والالجئ
ــع  ــم لوض ــدث ضده ــي تح ــاكات الت ــد االنته ــة، برص الرعي
سياســات عامليــة إلدارة الهجــرة مثــل األمــم املتحــدة، واملنظمــة 
الدوليــة للهجــرة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، واالتحــاد األورويب 
ومنظمــة العفــو الدوليــة وكذلــك العديــد مــن املنظــات غــر 
الحكوميــة، واملنظــات املعنيــة بالهجــرة غــر الرعيــة داخــل 

ــدان. البل

الهجرة غري الرشعية يف مرص
عانــت مــرص لفــرات طويلــة مــن ظاهــرة الهجــرة غــر الرعية 
عــرب الحــدود بشــكل بــارز، وانتشــار هــذه الثقافــة بــن شــبابها 
منــذ عقــود. ومــع ذلــك، عالجــت أجهــزة الدولــة هــذه القضيــة 
بقــوة وشــهدت مــرص انخفاًضــا كبــرًا يف الهجــرة البحريــة غــر 

الرعيــة والقضــاء عــى الهــروب الــربي.

أخــذت مســارات الهجــرة غــر الرعيــة يف مرص بعض األشــكال 
ــا والتشــدد الشــديد  ــة، خاصــة يف ظــل جائحــة كورون املختلف
ــل خفــر الســواحل املــرصي وحــرس الحــدود املــرصي.  مــن ِقبَ
أصبحــت ليبيــا املــالذ األول للهــروب ســواء عــرب معــرب الســلوم 

وانتظــار زورق النجــاة أو الغــرق بهــدف الســواحل اإليطاليــة، 
أو مــن ليبيــا إىل تونــس أو املغــرب ومــن هنــاك إىل ســبتة 

ــا مــن الغــرب. ومليليــة لدخــول أوروب

ينتــر ســاسة الهجــرة غــر الرعيــة يف العديــد مــن القــرى 
ــرة  ــا األس الفق ــر به ــي مت ــروف الت ــتغلون الظ ــة، ويس املرصي
مــن خــالل رســم مســتقبل طمــوح ألبنائهــم يف الخــارج مقابــل 
ــض  ــة يف بع ــر الرعي ــرة غ ــر الهج ــا تنت ــة. ك ــغ طائل مبال
املحافظــات ومعظمهــا يقــع يف منطقــة الدلتــا مثــل الدقهليــة 

ــة. ــة والرقي ــة واملنوفي والقليوبي

أسباب الهجرة غري الرشعية يف مرص
- مســتوى املعيشــة: الهــدف الرئيــي للهجــرة هــو رفــع
  مســتوى املعيشــة وتحســن الوضــع االقتصــادي لألفــراد
  حيــث يعتقــدون أنهــم سيســتعيدون كل املبالــغ الكبــرة التــي

  أنفقوها عى السفر وغر ذلك.
- ارتفــاع تكلفــة الهجــرة الرشعيــة واإلجــراءات األمنيــة الكبرية:

ــرة  ــب ك ــن، إىل جان ــن املقبول ــز ب ــة والتميي ــث االنتقائي   حي
ِقبَــل ســفارات الــدول األخــرى.   إجــراءات الهجــرة مــن 

ــن  ــالت م ــرصي تخي ــباب امل ــدى الش ــة: ل ــب النمطي - القوال
  األوســاط االجتاعيــة حــول حيــاة أفضــل يف الخــارج والــزواج 
ــة إىل  ــية باإلضاف ــى الجنس ــول ع ــة للحص ــاة أجنبي ــن فت   م
  تحفيــز األقــارب الذيــن يعيشــون يف الخــارج وميكنهــم تقديــم 
ــد الحاجــة. معظــم الشــباب ال يدركــون أنهــم    املســاعدة عن
  قــد يتعرضــون النتهــاكات وأخطــار مــن املواطنــن والعصابــات 

  التي تستهدف املهاجرين غر الرعين.
- الواجهــة االجتامعيــة: التفاخــر والتباهــي للمجتمــع املحيــط

ــن  ــر ع ــض النظ ــارج بغ ــل يف الخ ــخص يعم ــذا الش ــأن ه   ب
ــم  ــم ألبنائه ــع ممتلكاته ــط لبي ــاء فق ــع اآلب ــه ال يدف   وظيفت
ــن  ــر م ــع أك ــا بالدف ــرون أيًض ــل يفخ ــارج، ب ــفر إىل الخ   للس
  غرهــم؛ كــا وإنــه وصمــة عــار عــى األسة التــي ليــس لديهــا 

  أبناء يف الخارج.
ــن ــة م ــل الســاسة فئ ــة: ميث ــري الرشعي - وســطاء الهجــرة غ

  الصياديــن وأصحــاب القــوارب لديهــم عــدة مكاتــب يف جميع 
  أنحــاء البــالد مســؤولون عــن جمــع الشــباب يف قــوارب 

  صغرة مقابل مبلغ كبر من املال.

معدالت وأرقام الهجرة غري الرشعية
بــدأت ظاهــرة الهجــرة غــر الرعيــة باالنتشــار يف مــرص عــام 
ــداد  ــث أع ــن حي ــتوى م ــى مس ــام 2016 أع ــهد ع 2013. وش
ــن  ــن املهاجري ــرق ب ــا الغ ــن وضحاي ــر الرعي ــن غ املهاجري
املرصيــن يف البحــر املتوســط. وبحســب دراســة أعدهــا حمــدي 

ــة، حــول الهجــرة غــر  ــة، أســتاذ الحكومــة واإلدارة املحلي عرف
الرعيــة للمواطنــن العــرب يف 22 دولــة عربيــة خــالل جائحــة 
ــرة  ــاول الهج ــنويًا تح ــة س ــة 14850 حال ــاك قراب ــا، هن كورون
ــة يف أماكــن مزدحمــة  ــدول العربي بشــكل غــر رشعــي عــرب ال
ــن 2600  ــعرها م ــط س ــة ومتوس ــر آمن ــوارب غ ــة، بق وحيوي
ــاك 1.6  ــك، هن ــى ذل ــالوة ع ــرد. ع دوالر إىل 4000 دوالر للف
ــطة  ــم بواس ــم نقله ــا ت ــي يف أوروب ــر رشع ــر غ ــون مهاج ملي
عصابــات محليــة وإقليميــة ودوليــة بواســطة قــوارب الصيــد، 
أكــر مــن ٪65 منهــا غــر مرخصــة وال تتوافــق مــع مواصفــات 
الســالمة. ويصــل متوســط مــدة اإلبحــار 17 ســاعة يتــم بعدهــا 
إنزالهــم مــن القــارب بارتــداء عوامــات للســباحة ملســافة 2 كم.

التحديات التي تواجه املرصيني يف الخارج
التحديــات  مــن  مجموعــة  الخــارج  يف  املرصيــون  يواجــه 
والصعوبــات. فعــى مــر الســنن، تــم اإلبــالغ عــن ســوء املعاملة 
ــن يف  ــن العامل ــيا املرصي ــن، وال س ــد املرصي ــتغالل ض واالس
الخــارج مــن ِقبَــل وســائل اإلعــالم ومنظــات حقــوق اإلنســان. 
لكــن الصعوبــات التــي يواجههــا املرصيــون يف الخــارج تختلــف 
ــبيل  ــى س ــرى، ع ــة إىل أخ ــن منطق ــرى وم ــة إىل أخ ــن دول م
ــض  ــة يف بع ــة املجحف ــات الريبي ــون للسياس ــال، يتعرض املث

ــرى. ــر يف دول أخ ــار بالب ــون لإلتج ــدول، ويتعرض ال

األوســط  الــرق  اســتُهِدف  ســبتمرب،   11 هجــات  منــذ 
واملســلمن، وانتــرت أعــال الكراهيــة والعنــف والتمييــز 
العنــرصي كنتيجــة مبــارشة للصــورة الســلبية املتزايــدة يف 
يتعــرض  واملســلمن.  للعــرب  والحكومــة  اإلعــالم  وســائل 
ــون  ــة ويعامل ــة العنرصي ــور النمطي ــن للص ــرون املرصي املهاج
كمشــتبه بهــم بنــاًء عــى االعتقــاد الخاطــئ فقــط بــأن عــرق 
الشــخص أو دينــه هــو مــؤرش تنبــؤي كاٍف للســلوك اإلجرامــي 
ــن املســاواة يف  ــاس م ــرصي يحــرم الن ــط العن ــل. التنمي املحتم

أسباب الهجرة غري الرشعية وتداعياتها
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املعاملــة والحايــة مبوجــب القانــون. عــالوة عــى ذلــك، يظهــر 
ــرق أو  ــن أو الع ــاس الدي ــى أس ــل ع ــكان العم ــز يف م التميي
ــالء  ــل زم ــن قب ــات م ــة إىل املضايق ــس باإلضاف ــون أو الجن الل
العمــل مــن خــالل أفعــال مثــل التهديــد والتعليقــات املخيفــة.

ــون املوجــودون عــى  ــد يتعــرض املرصي ــك، ق ــة إىل ذل باإلضاف
مــن الســفينة لجرائــم كراهيــة وهــي أعــال إجراميــة بدافــع 
ــز بســبب العــرق والديــن والجنــس واإلعاقــة الجســدية  التحي
أو العقليــة. واعتمــدت معظــم الــدول قوانــن للحــد مــن 
جرائــم الكراهيــة أو شــددت العقوبــات عــى الجرائــم القامئــة 
عــى التحيــز، ومــع ذلــك، ال يتــم اإلبــالغ عــن جميــع جرائــم 

ــة. ــة للرطــة املحلي الكراهي

دور الدولة يف مكافحة الهجرة غري الرشعية
تســتثمر مــرص حاليـًـا الكثــر مــن املــوارد وتضــع خريطــة طريق 
ــن يعيشــون يف  ــن الذي ــا تجــاه املرصي واســراتيجية خاصــة به
الخــارج، وشــملت الجهــود إعــادة إنشــاء وزارة الهجرة وشــؤون 
املرصيــن بالخــارج كــوزارة قامئــة بذاتهــا يف عــام 2015. وتعمــل 
مــرص بكافــة أجهزتهــا ملكافحــة هــذه الظاهــرة التــي تكلــف 
أرواح الكثــر مــن الشــباب املــرصي، والهــدف لرفــع املــؤرشات 
العديــد مــن  التوســع يف  االقتصاديــة للدولــة مــن خــالل 
املجــاالت تحفيــز الشــباب عــى البقــاء، حيــث تركــز الحكومــة 
ــد ال تتجــاوز  ــة عــى دعــم املروعــات الصغــرة بفوائ املرصي
٪10 ســنويًا. باإلضافــة إىل ذلــك، فقــد صــدرت تريعــات تصــل 
إىل عقوبــة الســجن املؤبــد وغرامــات كبــرة لتهريــب املهاجرين 

أو التوســط يف تهريــب املهاجريــن.

ــا وزارة  ــة، منه ــمية بالقضي ــات الرس ــن الجه ــد م ــم العدي تهت
الخارجيــة املرصيــة ووزارة الهجــرة وشــؤون املرصيــن بالخــارج 
وخدمــة اســتعالمات الدولــة والتــي تســعى لتقديــم كافــة 
ــات  ــل اإلرشاف عــى انتخاب ــن بالخــارج مث ــات للمرصي الخدم
املرصيــن بالخــارج، وتوفــر بدائــل آمنــة للهجــرة غــر الرعيــة، 

ــة يف الخــارج خاصــة يف ظــل جائحــة ــة املرصي ــة الجالي ورعاي
ــا  ــكل م ــم ب ــم، وتزويده ــل معه ــز التواص ــد- 19، وتعزي كوفي
يلــزم مــن املعلومــات والحقائــق الدقيقــة والبيانــات الرســمية. 
ــة  ــدورات التدريبي ــن ال ــد م ــَرى العدي ــك، تُج ــة إىل ذل باإلضاف
ــة  والعمــل لرفــع مســتوى الوعــي بشــأن الهجــرة غــر الرعي
ــدت وزارة  ــاء، عق ــع الوب ــور وض ــع تط ــر. فم ــار بالب واإلتج
 156 فيهــا  شــارك  افراضيــة،  تدريبيــة  دورة   126 الهجــرة 
مســتفيًدا، يف 17 محافظــة، كجــزء مــن مبــادرة البدايــة الرقميــة 
لتدريــب وتأهيــل الشــباب املــرصي يف الوطــن والخــارج عــى 
رقمنــة الوظائــف واملهــن وكذلــك لتشــجيع املرصيــن يف الخارج 

عــى العــودة.

ــة واملنظــات  ــد مــن املنظــات الدولي ــل، تعمــل العدي وباملث
ــوزارات الرئيســية عــى  ــدرة ال ــز ق ــة عــى تعزي غــر الحكومي
التحقيــق يف القضايــا والحكــم عليهــا ومقاضــاة مرتكبيهــا، مــع 
ــة  ــى رؤي ــًدا ع ــن. تأكي ــاعدة للمهاجري ــة واملس ــر الحاي توف
الحكومــة يف مكافحــة اإلتجــار بالبــر والهجــرة غــر الرعيــة، 
تبــذل العديــد مــن الــوزارات املرصيــة املعنيــة جهــوًدا كبــرة. 
عــى ســبيل املثــال، تــم إنشــاء لجنــة التنســيق الوطنيــة 
ملكافحــة ومنــع الهجــرة غــر الرعيــة واإلتجــار بالبــر والتــي 
ــز  ــض مراك ــة وبع ــز الوطني ــات واملراك ــوزارات والهيئ ــم ال تض
 ،2021 يونيــو  ويف  الحكوميــة.  وغــر  الحكوميــة  البحــوث 
أطلقــت اللجنــة خطــة العمــل الوطنيــة الثالثــة ملكافحــة ومنــع 
الهجــرة غــر الرعيــة )2023-2021(. عــالوة عــى ذلــك، 
أطلقــت وزارة الهجــرة مطلــع ســبتمرب 2021 مبــادرة »مراكــب 
النجــاة«، للتحذيــر مــن مخاطــر الهجــرة غــر الرعيــة، والتــي 
ــاريع  ــراط يف املش ــم لالنخ ــي ودفعه ــادة الوع ــى زي ــل ع تعم
ــركات الصغــرة  ــر فــرص عمــل مــن خــالل ال ــة وتوف الوطني
واملتوســطة. ومــن األمثلــة األخــرى مبــادرة »حيــاة كرميــة« يف 
وزارة التضامــن االجتاعــي التــي تعمــل عــى تحســن أوضــاع 

ــا. ــرة وخدماته ــرى الفق الق

عــالوة عــى ذلــك، افتتحــت كليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية 
ــع عــام 2021،  بجامعــة القاهــرة وحــدة أبحــاث الهجــرة مطل
ونظمــت نــدوة حــول “ظاهــرة الهجــرة غــر النظاميــة وكيفيــة 
معالجتهــا”. وكذلــك، أطلقــت وزارة الهجــرة بالتعــاون مع وزارة 
التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة، مبــادرة “نورت بلــدك” يف عام 
ــات  ــات باملعلوم ــدة بيان ــاء قاع ــدف إىل إنش ــي ته 2021، والت
ــم  ــك وظائفه ــا يف ذل ــن، مب ــن املرصي ــن العائدي ــية ع األساس
وعملهــم وتخصصهــم، واملهــارات مــن أجــل تزويدهــم بفــرص 

عمــل متوافقــة مــع مهاراتهــم.

وكالء  املرصيــة  الرطــة  تاُلحــق  األمنــي،  الصعيــد  وعــى 
وســاسة يجمعــون األمــوال ويحفــزون الشــباب عــى الهجــرة 
بطريقــة غــر رشعيــة، ويتصــدى حــرس الحــدود املــرصي بحــزم 

ــرًا وبحــرًا.  ــروب ب ملحــاوالت التســلل واله

إن الهجــرة مــن مشــاكل العــرص الحــايل والتــي لهــا العديــد مــن 
ــا. عــى  ــة مًع ــار الســلبية واإليجابيــة عــى املهاجــر والدول اآلث
الرغــم مــن عوائــد الهجــرة اإليجابيــة، يختلــف الوضــع عندمــا 
يفقــد املهاجــرون إحساســهم باالســتقرار، ويتعرضــون للتمييــز 
وجرائــم الكراهيــة أو حتــى يخاطــرون بحياتهــم. ورغــم جهــود 
ــر  ــرة غ ــة الهج ــرة، إال أن ثقاف ــذه الظاه ــدي له ــدول للتص ال
الرعيــة مــا زالــت تتفــوق عــى بعــض املجتمعــات مــا يــرك 
مؤسســات الدولــة الرســمية وغــر الرســمية يف تحــٍد ملواجهــة 
ــات لضــان مســتقبل أفضــل  ورصــد هــذه املشــاكل والتحدي

للشــباب.
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املرصيون بالخارج
وانتهاكات حقوق اإلنسان
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