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ُ
 قتل اإلناث أن النساء والفتيات أكثر ع

 
ي المتوسط

تلت أكثر من خمس نساء أو فتيات كل ساعة عىل يد  تظهر أحدث دراسة أنه، ف 
ُ
كائهن الحميمي   أو أفراد األشة اآلخرين  ، ق شر
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العالمي  2021عىل يد أحد أفراد أِشهن ف اليوم  التقرير قبل  ي 

. يأت 

ي  
 
ٌ ُمروِّع بأن العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان    25للقضاء عىل العنف ضد المرأة ف ، وهو تذكث  نوفمثر
ي مختلف أنحاء العالم.   
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ي ق

تل حوالي من بي   جميع النساء والفتيات الالت 
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ي العام الماض 
 
ا ف

ً
كاء حميمي   أو أفراد آخرين من األشة  56لن عمد   بالمائة عىل يد شر

ا للعديد من النساء والفتيات. 81,000من أصل    45,000)
ً
ا آمن

ً
ل ليس مكان ي الوقت نفسه، فإن    (، ما يدل عىل أن المث  

 
ي المائة من    11وف

 
ف

رتكب عىل الصعيد الخاص. 
ُ
 جميع جرائم قتل الذكور ت

 
لت. يمكن   "وراء كل إحصائية لقتل  قالت المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة سيما بحوث:  ذ 

ُ
اإلناث قصة امرأة أو فتاة قد خ

ب هذه الوفيات 
ّ
 بالفعل. تقوم منظمات حقوق المرأة بالفعل برصد البيانات   -تجن

ٌ
رة

ّ
فاألدوات والمعرفة الالزمة للقيام بذلك متوف

ي الشعور باألمان  والدعوة لتغيث  السياسات والُمساءلة. نحن بحاجٍة اآلن إل عمٍل متضافٍر عثر المجتمع للوفاء بحق ال
نساء والفتيات ف 

ل،  ي المث  
ي كل مكان. وف 

ي الشارع، وف 
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 : ّ بالمخدرات والجريمة غادة والي ي

ي أن تخشر أي امرأة أو فتاة عىل حياتها   وقالت المديرة التنفيذية لمكتب األمم المتحدة المعن 
"ال ينبغ 

ي كل مكان،  
بسبب هويتها. لوقف جميع أشكال القتل المرتبط بالنوع االجتماعي للنساء والفتيات، نحتاج إل إحصاء كل ضحية، ف 

ن من تصميم استجاباٍت أفضل وأكثر فعالية للوقاية وتحقي
ّ
ق العدالة الجنائية. يفخر  وتحسي   فهم مخاطر ودوافع قتل اإلناث كي نتمك

يّ بالمخدرات والجريمة بإطالق دراسة قتل اإلناث لعام 
مع هيئة األمم المتحدة للمرأة لحفز العمل    2022مكتب األمم المتحدة المعن 

ي جميع أنحاء العالم إلنهاء هذه الجريمة". 
ي جهود منظمات حقوق المرأة ف 

حن ّ
، ويُ  العالمي

 
ظهر أرقام هذا العام 
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ا أنه عىل مدار العقد الماض 
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ّحة إل منع هذه اآلفة واالستجابة لها بإجراءات أقوى.   ، ما يؤكد الحاجة الُمل  رغم أن هذه األرقام مرتفعة بشكل  و دون تغيث  إل حد كبث 
ا من ضحايا قتل اإلناث ال يجري  نذر بالخطر، إال أن  يُ 

ً
 كبث  جد

ٌ
. ال يزال عدد ي لقتل اإلناث قد يكون أكثر من ذلك بكثث 

الحجم الحقيق 
ي التعريفات والمعايث  بي   البلدان  -إحصاؤه  

ي حالة ما يقرب من أرب  ع نساء وفتيات من بي   كل عشر نساء وفتيات    . نظًرا للتناقضات ف 
فق 

ي عام  
ا ف 
ً
تلن عمد

ُ
ي تحدث  ، ال  2021ق

 بالنسبة لعمليات القتل الن 
ً
تتوفر معلومات كافية لتصنيف الجريمة عىل أنها قتٌل لإلناث، خاصة

 العام.  صعيد ال عىل 
 

ي العالم، يوضح التقرير أنه، باألرقام المطلقة، سّجلت
آسيا    أما بالنسبة للتفاوتات اإلقليمية، فبينما يمثل قتل اإلناث مشكلة تهم كل بلد ف 

ي عام    أكثر عدد من
 لخطر  2021جرائم القتل المرتبطة بالنوع االجتماعي عىل الصعيد الخاص ف 

ً
رضة ي حي   كانت النساء والفتيات أكثر عُ

، ف 
ي عام  

ي إفريقيا. ف 
كائهن الحميمي   أو أفراد األشة اآلخرين ف  ر معدل جرائم القتل المرتبطة بالنوع االجتماعي عىل  2021القتل عىل يد شر

ّ
د
ُ
، ق

 ب     100,000لكل    2.5اص ب   الصعيد الخ
ً
ي إفريقيا، مقارنة

، و    1.4أننر ف  ي األمريكتي  
ي أوقيانوسيا، و    1.2ف 

ي آسيا و    0.8ف 
ي أوروبا.    0.6ف 

ف 
إل أن ظهور جائحة كوفيد النتائج  نفسه، تشث   الوقت  ي 

عام    19-ف  ي 
بالنوع    2020ف  المرتبطة  القتل  ي عمليات 

ة ف  تزامَن مع زيادة كبث 
ي غرب وجنوب أوروبا. االجتماعي عىل 

 ما ف 
ٍّ
ي أمريكا الشمالية وإل حد

 الصعيد الخاص ف 
 

 عن أشكال العنف األخرى ضد النساء والفتيات، ليست حتمية. 
ً
، فضال يمكن منعها    ومع ذلك، فعمليات القتل المرتبطة بالنوع االجتماعي

ي ذلك، من خالل الجمع بي   التعّرف المبكر عىل النساء المتأثرات با 
ز  وينبغ 

ّ
ي ترك

لعنف، وتيسث  الوصول إل خدمات الدعم والحماية الن 
 
ً
طة والعدالة أكثر استجابة ، وضمان أن تكون أنظمة الشر ، والوقاية األولية من خالل معالجة األسباب    عىل الناجي   الحتياجات الناجي  
ي ذلك من خالل تغيث  

ارة، واألعراف االجتماعية، والقضاء عىل عدم  الذكورية الض  مفاهيم  الجذرية للعنف ضد النساء والفتيات، بما ف 
 .  حاسمة إلرشاد    المساواة الهيكىلي بي   الجنسي   والقوالب النمطية للنوع االجتماعي

ً
 تعزيز جمع البيانات عن جرائم قتل اإلناث خطوة

ّ
ُيعد

ي تهدف إل منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه. 
امج الن   السياسات والثر

 

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/11/gender-related-killings-of-women-and-girls-improving-data-to-improve-responses-to-femicide-feminicide


ي   16ر اليوم عىل توجيه  سيساعد تقري
 
  25يوًما من النشاط ضد العنف القائم عىل النوع االجتماعي لهذا العام، وهي حملة دولية تنطلق ف

، اليوم الدولي للقضاء عىل العنف ضد المرأة، وتستمر حن   طل    10نوفمثر
ُ
، يوم حقوق اإلنسان. ت ق هذه الحملة السنوية مئات  ديسمثر

لعالم لتشي    ع الجهود إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات. الموضوع العالمي لحملة األمي   العام لألمم  األحداث والفعاليات حول ا 
كاء إلظهار تضامنهم مع   والذي يدعو المتحدة لهذا العام هو "اتحدوا! النشاط إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات"،   الحكومات والشر

 حقوق المرأة ودعوة الجميع لالنضمام إل الحركة العالمية ل ونشطاء حركات
ٍّ
. ل  وضع حد ي

 لعنف ضد المرأة بشكل نهات 
 
 

 *** 
 

 )سُينشر التقرير عند رفع الحظر(  انقر هنا لالطالع عىل التقرير الكامل 
 

"  In Focusلالطالع عىل المحتوى التحريري ومحتوى وسائل التواصل االجتماعي حول إنهاء العنف ضد المرأة، ُيرجر مراجعة موقعنا "
 هذا الرابط  عىل 

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/11/gender-related-killings-of-women-and-girls-improving-data-to-improve-responses-to-femicide-feminicide
https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2022/11/in-focus-16-days-of-activism-against-gender-based-violence
https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2022/11/in-focus-16-days-of-activism-against-gender-based-violence
https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2022/11/in-focus-16-days-of-activism-against-gender-based-violence

