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متثلت استجابة الدول العربية على املستويات الوطنية ملشكلة العنف ضد املرأة من خالل إطالق العديد 
من املبادرات الوطنية على املستويات املختلفة، وانطالًقا من أهداف منظمة املرأة العربية الرامية إىل متكني 
املرأة العربية وتعزيز قدراتها يف كافة امليادين كركيزة أساسية لتقدم اجملتمع العربي قامت املنظمة بإعداد 
االسرتاتيجية العربية ملناهضة العنف ضد املرأة بهدف تعزيز حقوق املرأة العربية ومحايتها من كافة أشكال 
العنف والتمييز، واحلد من اآلثار املرتتبة على ممارسة العنف ضدها وضمان احلق اإلنساني للمرأة العربية 
يف حياة خالية من العنف، وضمان حصوهلا على حقوقها كاملة دون متييز سعًيا جملتمع تسوده العدالة 

واملساواة.
وبهدف مساعدة الدول العربية على وضع آلية عملية لتنفيذ االسرتاتيجية العربية ملناهضة العنف ضد املرأة 
قامت املنظمة بتبين وضع إطار عربي حلماية املرأة من العنف. ويقوم هذا اإلطار على مبدأ التشارك ما بني 
القطاعات العاملة يف هذا اجملال لتأمني أفضل اخلدمات للضحايا، واجلناة، وأسرهم. وتربز يف هذا اجملال 
احلاجة إىل تعزيز الشراكة والتنسيق بني مجيع القطاعات العاملة يف جمال محاية املرأة ومؤسساتهما، 

وإرساء نهج القطاعات املتعددة يف العمل ملواجهة مشكلة العنف.
إن تبنى منظمة املرأة العربية هلذا املشروع يؤكد على أهمية حتديد أدوار ومسئوليات مجيع القطاعات اليت 

تتعامل مع ضحايا العنف من النساء، وبالتعاون مع مجيع الشركاء.
وتضم هذه الوثيقة يف طياتها، احملاولة األوىل على املستوى العربي حلماية املرأة من العنف، حيث ستكون 
األدوار  املرأة، وحتدد  التدخل يف جمال محاية  أسس  عربية حتدد  مرجعية  وثيقة  الوثيقة مبثابة  هذه 
واملسئوليات الواجب على القطاعات املختلفة تبنيها للتعامل مع حاالت العنف ضد املرأة وأسرتها بصورة 

تكاملية مشولية تعمل على محاية املرأة وتضمن اخنراطها يف اجملتمع بفاعلية.
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مشكلة العنف ضد املرأة:
قليلة هي القضايا املدعومة من األمم املتحدة اليت حظيت بدعم مكثف وواسع النطاق يفوق ما حظيت به 
احلملة الرامية إىل تعزيز احلقوق املتساوية للمرأة ومحايتها. وكان ميثاق األمم املتحدة الذي ُوقِّع يف سان 
فرانسيسكو يف عام 1945م أول اتفاق دولي يعلن املساواة بني اجلنسني كحق أساسي من حقوق اإلنسان. 
والربامج  واملعايري  االسرتاتيجيات  من  تارخيية  وضع جمموعة  على  املنظمة  الوقت ساعدت  ذلك  ومنذ 

واألهداف املتفق عليها دوليًّا بهدف النهوض بوضع املرأة يف العامل. 
تكتسب مشكلة العنف ضد املرأة بعًدا عامليًّا بتخطيها مجيع احلدود الثقافية والدينية والعرقية لتطول 
مجيع اجملتمعات بال استثناء وحتى املتحضرة منها. إن العنف ضد املرأة يف أي جمتمع هو بالتأكيد 
مرهون مبكانة املرأة يف هذه اجملتمعات؛ إذ إنه ينخفض بني أوساط املتعلمات وصاحبات الدخل املستقل 
العمل ويف الريف، كما أنه يتأثر باملستوى  املتعلمات والعاطالت عن  ويف املدن، بينما يرتفع عند غري 
الثقايف واالقتصادي واالجتماعي؛ إذ ترتفع معدالته يف املناطق الريفية بسبب قلة عدد املتعلمات، والنظرة 
الدونية للمرأة، والذي كرستها التقاليد واألعراف والتفسري اخلاطئ لبعض النصوص الدينية يف مشروعية 
بعض حاالت العنف ضد املرأة وتأثر القيم الرتبوية بهذه التقاليد واألعراف والنصوص، باإلضافة إىل ارتفاع 
معدالت األسر الكبرية، واليت تنتظم يف إطار عشائري جيمعها مع بقية األسر بتقاليد وممارسات يلتزم 
مجيع أفراده بها، وتكون مسة متيزه عن بقية األطر األخرى، وحتجم حريات أفراده، وغالًبا ما تقع 

املرأة ضحية هلذا التحجيم.
ويعد العنف األسري أكثر أنواع العنف شيوًعا، ويشتمل على الضرب واإليذاء من قبل األهل أو األسرة أو 
من قبل الزوج أو أهل الزوج، وعدم تعليم النساء أو السماح بالتعليم ملراحل معينة، واحلرمان التعسفي 
من احلرية بدافع احلفاظ على الدين أو السمعة، والتزويج باإلكراه، واإلجبار على التسول، والقتل بدافع 

احملافظة على الشرف الذي يأتي يف املرتبة األوىل.
وأما العنف اجملتمعي -والذي حيدث يف إطار اجملتمع العام- فيشتمل على: االختطاف، واالغتصاب، 
بالنساء،  واالجتار  األجور،  وتفاوت  العاملة،  املرأة  واستغالل  اجلنسية،  واملضايقة  اجلنسي،  والتعدي 
وإجبارهن على البغاء والتسول، واستغالل املرأة ألعمال إجرامية أو إرهابية باملرتبة الثانية. أما العنف الذي 
ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه فيشتمل على: سوء معاملة املعتقالت، وإعطاء األولوية للرجال يف التعيني، 
وحرمان املرأة من مناصب السلطة والنفوذ، وعدم رعاية األرامل واملطلقات، وعدم حتسني صورة املرأة يف 

اإلعالم وعدم طرح قضاياها أو معاجلتها، وعدم تفعيل القوانني والتشريعات يف املرتبة الثالثة)1(.

)1( هاتف فرحان. العنف ضد املرأة من منظور حقوق اإلنسان. 2006م.
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إن مشكلة العنف ضد املرأة قد ميتد تأثريها إىل أبعد من الضحايا، وخاصة إذا متت ممارستها أمام األطفال 
حبكم طبيعتهم امليالة للتقليد. إن احمليط األسري يعد أفضل وسط ناقل؛ فاألسر اليت تتفشى فيها هذه 
املشكلة ينتقل هذا التصرف من اآلباء إىل األطفال الذكور يف تعاملهم مع أخواتهم اإلناث، ثم ميتد ليشمل 
مجيع اإلناث خارج احمليط األسري، وخاصة إذا متت تغذيتها من احمليط اجملتمعي مبا يسيء إىل 

مكانة املرأة. 
حيث إن ثلث نساء العامل على األقل تعّرضن للضرب، أو أرغمن على ممارسة اجلنس، أو تعرضن لشكل 
آخر من أشكال سوء املعاملة مرة يف حياتهن, ومن هذا املنطلق أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 
1999م يوم 25 نوفمرب/تشرين ثان اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد املرأة، علًما بأّن من ميارسون 

ذلك العنف ضّدهن عادة ما يكونون من معارفهن. 
فالعنف ضد املرأة ال يشكل انتهاًكا جسيًما حلقوق اإلنسان فحسب، لكنه أيًضا ترتتب عليه تكاليف 
أيًضا  واألمن. وهو يشكل  والسالم  التنمية  املرأة يف  يقوِّض إسهام  أنه  واقتصادية هائلة، كما  اجتماعية 
اإلمنائية  األهداف  ذلك  دوليًّا، مبا يف  عليها  املتفق  اإلمنائية  األهداف  لتحقيق  بالنسبة  تهديًدا خطرًيا 

لأللفية. 
وعلى مر السنني، اختذ عمل األمم املتحدة من أجل النهوض باملرأة أربعة اجتاهات، هي: تعزيز التدابري 
القانونية، وحشد الرأي العام والعمل الدولي، والتدريب والبحث، مبا يف ذلك مجع اإلحصاءات املصنفة 
حبسب نوع اجلنس، وتقديم املساعدة املباشرة إىل اجملموعات احملرومة. واليوم أصبح عمل األمم املتحدة 
االجتماعية  املشكالت  ألكثر  دائم  إىل حل  التوصل  بأنه ال ميكن  يقول  رئيس  تنظيمي  مبدأ  إىل  يستند 

واالقتصادية والسياسية خطًرا، مشاركة املرأة ومتكينها الكاملني على الصعيد العاملي. 
ويف فرباير/شباط 2008م، أطلق األمني العام لألمم املتحدة بأن كي -مون محلته اليت اختذت عنواًنا هلا 
"احتدوا إلنهاء العنف ضد املرأة"، اليت متثل مسعى متعدد السنوات يهدف إىل منع العنف ضد النساء 

والفتيات يف مجيع أحناء العامل والقضاء عليه يف نهاية املطاف. 

واعرتاًفا باحلاجة امللحة إىل توحيد صفوف النساء والرجال وراء هذا املسعى، فإن اليوم الدولي للمرأة 
-الذي يصادف 8 مارس/آذار من كل عام- تقرر أن يتم االحتفال فيه حتت عنوان: "الرجال والنساء 
يتحدون من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات". هذا ويعود تاريخ االحتفال بيوم املرأة إىل قرابة 
قرن من الزمان، حيث يتيح فرصة االحتفال لإلشادة بإجنازات املرأة، وتسليط الضوء على احتياجات 
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النساء وشواغلهن يف خمتلف جداول األعمال على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي. وأكد احتفال 
يوم املرأة عام 2008م على دعوة النساء والرجال يف كل مكان إىل العمل من خالل تسليط ضوء كاشف 

على قضية العنف املرتكب ضد املرأة وعلى أهداف محلة األمني العام. 

وميتد أجل احلملة من عام 2008م إىل عام 2015م، حيث يتم يف إطارها دعوة احلكومات واجملتمع 
املدني واملنظمات النسائية والشباب والقطاع اخلاص ووسائط اإلعالم ومنظومة األمم املتحدة بأسرها إىل 
توحيد صفوفها يف مواجهة اآلفة العاملية املتمثلة يف ارتكاب العنف ضد النساء والفتيات. وتستفيد احلملة 
من األطر الدولية القائمة يف جماالت القانون والسياسات العامة، وحتظى بزخم قوي وراء هذه القضية 
على حنو ما يتبدى يف تزايد عدد املبادرات املطروحة من شركاء األمم املتحدة واحلكومات واملنظمات غري 

احلكومية. 

وقد أعلن األمني العام لدى إطالقه شرارة احلملة أنه "ليس هناك نهج عمومي ميكن أن يأخذ به اجلميع 
إزاء مكافحة العنف ضد املرأة؛ فالنهج الذي يصلح لبلد ما قد ال يفضي إىل النتائج املرجوة يف بلد آخر. 
وعلى كل بلد أن يستنبط اسرتاتيجيته اخلاصة به يف هذا الصدد". وأضاف األمني العام قائاًل: "غري أن 
هناك حقيقة عاملية واحدة تنطبق على مجيع البلدان والثقافات واجملتمعات، أال وهي أن العنف ضد 

املرأة ال ميكن على اإلطالق القبول به أو التماس العذر له أو التهاون بشأنه")2(. 

وقد اعتاد الناشطون يف جمال الدفاع عن حقوق املرأة إحياء يوم 25 نوفمرب/تشرين ثان كيوم ملناهضة 
العنف، وذلك منذ عام 1981م. وحتيي النساء يف مجيع أحناء العامل أيًضا بهذا اليوم ذكرى االغتيال 
الذي استهدف، يف عام 1960م، األخوات الثالث مريابيل، الالئي كّن من الناشطات السياسات يف 

اجلمهورية الدومينيكية، وذلك بأمر من الدكتاتور الدومينيكي رافائيل تروخيلو )1930م-1961م(. 
ويتم دعوة احلكومات واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية سنويًّا إىل تنظيم أنشطة يف هذا اليوم 
من أجل إذكاء الوعي العام بهذه املشكلة. حيث أصبح اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد املرأة مناسبة 

أيًضا إلطالق مبادرة "16 يوًما من النشاط ملناهضة العنف القائم على نوع اجلنس")3(.

)2( http://www.un.org/arabic/events/women/iwd/2009/background.shtml.
)3( www.who.int/mediacentre/events/annual/elimination.../index.html.
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تعريف العنف ضد املرأة:

بالرغم من وجود تعريف عاملي لظاهرة العنف ضد املرأة، إال أن بعض منظمات حقوق اإلنسان تتوسع 
الفقر، وعدم تكافؤ الفرص، والوصول إىل املوارد كالصحة  البنيوي، مثل:  التعريف ليتضمن العنف  يف 

والتعليم. بينما تفضل مؤسسات أخرى تعريًفا حمدًدا حتى ال يفقد املصطلح مضمونه وفاعليته. 

وبكل األحوال فإن الغاية من التعرف على تعريف العنف - سواء ضمن األطر العامة أو القانونية أو األطر 
الدولية هو دراسة هذه الظاهرة ومتابعتها وإمكانية تطبيق التعريف على ثقافات خمتلفة ومتنوعة يف الوقت 
ذاته؛ فمصطلح العنف ضد املرأة أو العنف ضد النساء يستخدم بشكل عام لإلشارة إىل أية أفعال عنيفة 
متارس بشكل متعمد أو بشكل استثنائي جتاه النساء، مثل جرائم الكراهية؛ فإن هذا النوع من العنف 
بأنه تصرف يؤدي إىل إحلاق األذى  القول  النوع االجتماعي للضحية كدافع رئيس. وميكن  إىل  يستند 
باآلخرين، وقد يكون األذى جسديًّا أو نفسيًّا؛ فالسخرية واالستهزاء من الفرد، وفرض اآلراء بالقوة، 

والتلفظ بالكلمات البذيئة، مجيعها أشكال خمتلفة لنفس الظاهرة.

وتعد ظاهرة العنف من أكثر الظواهر اليت تستدعي االهتمام على كافة املستويات, فعلى املستوى العاملي 
جرى التسليم بأن كافة أشكال العنف اليت تقع ضد املرأة، واليت تأخذ أمناًطا يف احلياة العامة واخلاصة، 
متثل انتهاًكا حلقوق اإلنسان األساسية. ويف هذا السياق صادق حوالي ثلث دول العامل على اتفاقية إلغاء 
كافة أشكال التمييز ضد املرأة اليت صدرت يف مايو/آيار 1984م عن األمم املتحدة. ومن املفرتض أن تشكل 
بالتمييز  املرأة. ويقصد  التعامل مع قضايا  لكيفية  العامل كافة  االتفاقية معياًرا أخالقيًّا لشعوب  نصوص 
بني الرجل واملرأة التمييز لصاحل الرجل. ونصت املادة الثانية عشرة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
على أنه "ال يعرض أحد لتدخل تعسفي يف حياته اخلاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته، أو حلمالت 
على شرفه ومسعته، ولكل شخص احلق يف محاية القانون من مثل هذا التدخل على حياته اخلاصة أو 

احلمالت اليت تستهدف مسعته".

ومن املهم اتفاق مجيع املختصني والعاملني يف جمال محاية املرأة على تعريف للمصطلحات املستخدمة 
يف هذا اجملال، والتوصل إىل فهم مشرتك لإلطار من أجل تطوير برامج شاملة تسهم يف احلد من العنف 

ضد املرأة. 
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وقبل اخلوض يف التعريفات البد من إيراد بعض املالحظات:
1- يؤثر تعريف املفاهيم املتعلقة بالعنف ضد املرأة يف كل دولة على القوانني املنظمة هلذه العملية وعملية 

االستجابة حلاالت العنف.
2- جيب أن تشمل التعريفات مجيع أشكال األفعال، أو االمتناع عن األفعال، اليت تسبب األذى للنساء 

من قبل أي فرد آخر.
3- إن عملية تعريف املفاهيم عملية ديناميكية ميكن أن تتغري مع تغري الزمان واملكان.

وميكن تصنيف التعريفات إىل ثالثة أنواع:
 

 أ. التعريفات الدولية: وتتعلق بالتعريفات اليت وردت يف املواثيق واالتفاقات الدولية املختلفة. 
 ب. التعريفات العامة: وتتعلق باملصطلحات اليت يستخدمها املختصون ومقدمو اخلدمات عند التعامل مع 

حاالت العنف ضد املرأة. 
 ج. التعريفات القانونية: وتتعلق هذه بتعريفات القوانني الوطنية املختلفة للجرائم الناجتة عن العنف ضد املرأة.

إن تقديم تعريفات القوانني للجرائم الناجتة عن العنف ضد املرأة يساعد مقدمي اخلدمات على تقرير 
إذا ما كانت هناك حاجة للحفاظ على األدلة أم ال. وتكمن أهمية إيراد التعريفات العامة وعدم االكتفاء 
بالتعريفات القانونية يف عدم جتاهل حاجات ضحايا العنف الذي ال يعد من الناحية القانونية عنًفا وتقديم 

اخلدمات هلم. 
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1. التعريفات الدولية:
إن العنف ضد املرأة والتمييز القائم عامليًّا بني الرجال والنساء واستضعاف النساء حلقوقهن على املستوى 
العاملي دعا اجملتمع الدولي إىل وضع جمموعة من القواعد واملعاهدات واالتفاقيات لنبذ التمييز على أساس 

اجلنس؛ وذلك للتخفيف من وطأة العنف ضد النساء ملا له من خماطر على اجملتمع ككل.
إن االعرتاف مبسالة العنف ضد املرأة والتمييز القائم ضدها مر بتطورات تارخيية مهمة. وما االعرتاف 
الدولي بهذه القضية إال نتيجة لسنوات من العمل على مجيع االصعدة، واليت من أهمها املؤمترات الدولية 

ومواثيق األمم املتحدة.
ولقد ركزت املبادرات املبكرة ملعاجلة العنف ضد املرأة على الصعيد الدولي بالدرجة األوىل على األسرة، 
إال أن خطة العمل العاملية للمرأة اليت اعتمدها املؤمتر العاملي للسنة الدولية للمرأة يف مدينة مكسيكو يف 
سنة 1975م لفتت االنتباه إىل ضرورة وضع برامج تعليمية وطرق حلل النزاع العائلي تضمن الكرامة 
واملساواة واألمن لكل فرد من أفراد األسرة، لكنها مل تشر بصراحة إىل العنف، غري أن حمكمة املنظمات 
غري احلكومية اليت عقدت بالتوازي مع املؤمتر يف مدينة مكسيكو واحملكمة املعنية باجلرائم املوجهة ضد 

املرأة اليت عقدت يف بروكسيل عام 1976م أبرزتا أشكااًل من العنف ضد املرأة أكثر بكثري)4(. 
فقد اعترب ميثاق األمم املتحدة الذي اعتمد يف "سان فرانسيسكو" يف عام 1945م أول معاهدة دولية تشري، 

يف عبارات حمددة، إىل تساوي الرجال والنساء يف احلقوق. 
كما أكد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 1948م رفضه التمييز على أساس اجلنس يف مادته الثانية، 
ورفضه لالسرتقاق واالستعباد يف املادة الرابعة، والتعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية يف املادة اخلامسة. 
وأشار يف املادة رقم )16( إىل سن الزواج الذي هو سن البلوغ، والتساوي يف احلقوق لدى التزوج وخالل 
قيام الزواج ولدى احنالله. ونصت املادة الثانية عشرة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على ما يلي: 
ال يعرض أحد لتدخل تعسفي يف حياته اخلاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو حلمالت على شرفه 

ومسعته، ولكل شخص احلق يف محاية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك احلمالت)5(.
كما ربط املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان -والذي صدر عنه ما يعرف بإعالن وبرنامج عمل فينا )1993م(- بني 
العنف والتمييز ضد املرأة، الفقرة رقم )38(، وبني أن مظاهر العنف تشمل املضايقة اجلنسية، واالستغالل 
اجلنسي، والتمييز القائم على اجلنس والتعصب والتطرف. وقد جاءت الفقرة كما يلي: "يشدد املؤمتر العاملي 
حلقوق اإلنسان بصفة خاصة على أهمية العمل من أجل القضاء على العنف ضد املرأة يف احلياة العامة 

)4( األمني العام لألمم املتحدة. دراسة متعمقة بشأن مجيع أشكال العنف ضد املرأة. 2006م.
)5( د.هيفاء أبوغزالة. العنف ضد املرأة يف )مصر، األردن، سوريا، لبنان، فلسطني(. املؤمتر القانوني ملكافحة العنف األسري. البحرين. 2008م.
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واخلاصة، والقضاء على مجيع أشكال املضايقة اجلنسية واالستغالل واالجتار باملرأة، والقضاء على التحيز 
القائم على اجلنس يف إقامة العدل، وإزالة أي تضارب ميكن أن ينشأ بني حقوق املرأة واآلثار الضارة لبعض 

املمارسات التقليدية أو املتصلة بالعادات والتعصب الثقايف والتطرف الديين".
وأشارت وثيقة املؤمتر العاملي الرابع للمرأة يف بكني عام 1995م أن العنف ضد النساء "هو أي عنف 
مرتبط بنوع اجلنس يؤدي على األرجح إىل وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة، مبا 
يف ذلك التهديد مبثل تلك األفعال، واحلرمان من احلرية قسًرا أو تعسًفا، سواء حدث ذلك يف مكان عام 

أو يف احلياة اخلاصة".
وعرفته منظمة الصحة العاملية اليت عده مشكلة صحية يف تقرير الصحة والعنف 2005م بأنه: "االستعمال 
املتعمد للقوة الفيزيائية )املادية( أو القدرة، سواء بالتهديد أو االستعمال املادي احلقيقي ضد الذات أو ضد 
شخص آخر أو ضد جمموعة من األشخاص أو اجملتمع جبيث يؤدي إىل حدوث )أو رجحان حدوث( 

إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو احلرمان".

2. التعريفات العامة:
إن العنف ضد املرأة والفتيات يعد مشكلة حقوق إنسان ومشكلة صحية واجتماعية. وأي حتليل شامل 
علمية؛ حيث  بطريقة  قياسه  عملية  تسهيل  أجل  من  وأشكاله  للعنف  بتعريف  يبدأ  أن  للعنف جيب 
تتعدد التعريفات اخلاصة بالعنف ضد املرأة، ويأتي هذا التعدد واالختالف نتيجة تعدد أشكال العنف، 

واجلهات اليت تعرض التعريف. 
اختلف مفهوم العنف ضد املرأة من قبل املؤسسات املختلفة. إال أن اإلعالن العاملي بشأن القضاء على 
العنف  من  املرأة  حلماية  العربية  االسرتاتيجية  إليه  استندت  الذي  التعريف  وهو  املرأة،  ضد  العنف 
2010م، قد متكن من تقديم مفهوم قد يكون شاماًل، آخًذا بعني االعتبار ما هو جوهري يف التعريفات 
املتواجدة؛ حيث يعّرف العنف ضد املرأة بأنه: "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية اجلنس ويرتتب عليه، 
أو يرجح أن يرتتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية اجلسمانية أو اجلنسية أو النفسية، 
مبا يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر أو احلرمان التعسفي من احلرية، سواء حدث ذلك 

يف احلياة العامة أو اخلاصة".
وتعّرف منظمة الصحة العاملية العنف بأنه: "االستعمال املتعمد للقوة الفيزيقية )املادية( أو القدرة، سواء 
بالتهديد أو االستعمال املادي احلقيقي )الفعلي(، ضد الذات أو ضد شخص آخر أو ضد جمموعة أو جمتمع، 

حبيث يؤدي إىل حدوث )أو رجحان حدوث( إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو احلرمان".
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أو  يؤدي،  بأنه أي عنف ميارس على أساس اجلنس  املرأة  املمارس ضد  العنف  املتحدة  األمم  وتعرف 
من احملتمل أن يؤدي، إىل إحلاق ضرر جنسي أو نفسي باملرأة أو تعّرضها للمعاناة بسببه، مبا يف ذلك 
األخطار اليت تنجم عن تلك األعمال، أو أشكال القسر أو احلرمان من احلرية بشكل تعسفي يف حياة املرأة 

عموًما أو حياتها الشخصية على حد سواء.
وهناك الكثري من أشكال العنف املمارس ضد املرأة، مبا يف ذلك اإليذاء اجلنسي أو اجلسدي أو االنفعالي 
من قبل العشري؛ واإليذاء اجلنسي املمارس من قبل أفراد األسرة أو أشخاص آخرين، والتحرش اجلنسي أو 
اإليذاء اجلنسي املمارس من قبل أناس من ذوي النفوذ )مثل املدرسني أو عناصر الشرطة أو أرباب العمل(، 
واالجتار بالنساء ألغراض العمل القسري أو جتارة اجلنس، واملمارسات التقليدية من قبيل الزواج القسري 
أو زواج األطفال، والعنف املرتبط باملهر، وجرائم الشرف اليت تقتل النساء فيها بذريعة احلفاظ على شرف 

األسرة. وميثل اإليذاء اجلنسي املنهجي يف ظروف النزاع أحد األشكال األخرى للعنف املمارس ضد املرأة.
وقد حدد اإلعالن العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة الصادر عن األمم املتحدة )DEVAW( يف املادة رقم )1( 
العنف ضد املرأة بأنه أي اعتداء مبين على أساس اجلنس يتسبب يف إحداث إيذاء أو أمل جسدي أو نفسي 
للمرأة، كما يشمل أيًضا التهديد بهذا االعتداء أو الضغط أو احلرمان التعسفي للحريات، سواء حدث يف إطار 
احلياة العامة أو اخلاصة. وجاء يف املادة رقم )2( أيًضا: يفهم بالعنف ضد املرأة أنه يشمل على سبيل املثال 

ال احلصر ما يلي: 
) أ( العنف البدني واجلنسي والنفسي الذي حيدث يف إطار األسرة، مبا يف ذلك الضرب، والتعدي اجلنسي 
على أطفال األسرة من اإلناث، والعنف املتصل باملهر، واغتصاب الزوجة، وختان اإلناث، وغريه من 

املمارسات التقليدية املؤذية للمرأة، والعنف غري الزوجي املرتبط باالستغالل.
) ب( العنف البدني واجلنسي والنفسي الذي حيدث يف إطار اجملتمع العام، مبا يف ذلك االغتصاب، 
والتعدي اجلنسي، واملضايقة اجلنسية، والتخويف يف مكان العمل ويف املؤسسات التعليمية وأي مكان 

آخر، واالجتار بالنساء وإجبارهن على البغاء.
 )ج( العنف البدني واجلنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه أينما وقع. 

وهذا التعريف يستخلص املعايري التالية:
- يقوم على أساس اجلنس وال ميكن أن يكون احنراًفا اجتماعيًّا كما يعتقد البعض.

واإلخوة،  واآلباء،  األزواج،  مثل:  العائلة،  أفراد  قبل  من  اخلاصة  الفضاءات  كل  يف  ميارس   -
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واألقارب. ويف اجملال املهين من قبل الزمالء، واملديرين. ويف الفضاء العام من طرف ممثلي الدولة أو 
أي مواطن يف الشارع.

- ميكن أن يكون جسديًّا أو جنسيًّا أو معنويًّا ويأخذ أشكااًل متعددة.
- ميكن أن ميارس بفعل القانون السائد أو العادات والتقاليد. 

- حيد من حتقيق املساواة بني اجلنسني ومن األمن واحلرية أو السالمة والكرامة.
- ينتهك حق النساء يف احلياة.

- حيرمها من حقها يف املساواة والتحرر من مجيع أشكال التمييز.
وباحملصلة فإن العنف قائم على عالقة قوى غري متكافئة، ومستمد من جذور تارخيية ملمارسات اجتماعية 
على مر الزمن. وهو اليرتبط مبجتمع دون آخر، ومن هنا تأكيد على أنه قضية ذات بعد ثقايف، وميارس 
هذا العنف يف األسرة أو اجملتمع أو أماكن العمل، كما أنه يظهر يف وقت احلروب... إخل واملشكلة الكربى 

هو ماخيلفه هذا العنف من دمار على املرأة ذاتها وعلى اجملتمع ككل.
3. التعريفات القانونية:

وتتعلق بتعريفات القوانني الوطنية املختلفة للجرائم الناجتة عن العنف ضد املرأة. ومن الناحية القانونية 
أن  بفرد آخر حياول  الضرر  أو  األذى  الفرد بهدف إحلاق  بأنه: سلوك يصدره  العنف  يعرف مصطلح 
يتجنب هذا اإليذاء، سواًء كان بدنيًّا أو لفظيًّا، وسواء مت بصورة مباشرة أو غري مباشرة، أو أفصح عن 
نفسه يف صورة الغضب أو العداوة التى توجه إىل املعتدى عليه، وبالتالي يعاقب عليه القانون يف كل دولة 

حسب نسبته وحجمه وأثره.
ويعين العنف ضد املرأة من الناحية القانونية ان تكفل الدولة محاية للمرأة من كل أشكال العنف حبيث  

تكفل هلا املساهمة يف احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية وإزالة كل القيود اليت تعرقلها.

آثار العنف ضد املرأة:
بينت منظمة الصحة العاملية أن العنف ضد املرأة خُيّلف آثاًرا اجتماعية واقتصادية ونفسية سيئة على املرأة، 
إضافة إىل ما يتبع ذلك من عبء على املؤسسات الصحية؛ حيث يتحمل القطاع الصحي الدور األساسي يف 

مكافحة العنف، ويف معاجلة جذوره كأولوية يف صدارة االهتمامات اهلادفة إىل صحة اجملتمع)6(. 

)6( http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/ar/
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ويعد العنف ضد املرأة انتهاًكا حلقوق اإلنسان بالنسبة للمرأة؛ حيث مينعها من التمتع حبقوقها اإلنسانية 
وحرياتها األساسية، كاحلق يف احلياة واألمن والصحة والتعليم والسكن، واحلق يف املشاركة يف احلياة 

العامة، وهلذا عواقب وأثار صحية واجتماعية وتكاليف اقتصادية.

 أ. اآلثار الصحية: 
يرتك العنف ضد املرأة آثاره الصحية املتمثلة يف اإلصابة بسوء الصحة البدنية والتناسلية، حيث يظهر 
لوظائفها  أدائها  على  املرأة  العنف ضد  يؤثر  كما  العقلية،  الصحة  اعتالل  عليهن  املعتدى  النساء  على 
االجتماعية، كما يزداد ميل املرأة اليت تتعرض للعنف إىل تعاطي املشروبات الكحولية واملخدرات، ومن 
آثاره كذلك اعتالل صحتها اجلنسية، وحماولة االنتحار، والتوتر الالحق للصدمة، واضطرابات اجلهاز 
العنف ضد  آثار  أخطر  ومن  املزمن.  واألمل  كالكسور،  البدنية،  اإلصابات  إىل  إضافة  املركزي،  العصيب 
املرأة املوت، سواء كان أثًرا للعنف املمارس ضدها، أو نتيجة النتحارها. ومن بني العواقب على الصحة 
فيه،  املرغوب  غري  احلمل  فيها  مبا  جنسيًّا،  املنتقلة  واألمراض  التناسلي،  اجلهاز  أمراض  التناسلية 
واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية؛ حيث إن التهديد بالعنف أو ممارسته يزيد من شدة خطورة 
إصابة النساء بالفريوس، حيث إن ممارسته قد متنع النساء من احلصول على معلومات عن الفريوس 

وكيفية الوقاية منه والعالج منه)7(. 
هناك دالئل كثرية على األذى الذي يلحق بالصحة العقلية للمرأة اليت تعيش يف بيئة مسيئة، وعلى األذى 
العقلي النفسي الذي يلحق باألطفال الذين يعيشون يف مثل هذه البيئة؛ إذ بينت األحباث والدراسات أن 
األطفال الذين يعيشون يف بيئة يسودها العنف يعانون من ضعف النمو العقلي والنفسي، مثل تأخر النطق، 
وتأخر اكتساب املهارات اللغوية، باإلضافة إىل فقدان احرتام الذات، والتبول الليلي الالإرادي، والتغيب 
عن املدرسة، واختاذ العنف وسيلة للتعامل مع حميطه، كما بينت األحباث أن األطفال -سواء كانوا 
مشاهدين لإلساءات أم كانوا هم أنفسهم ضحايا العنف األسري أو اإلساءة اجلنسية- يعانون من مشكالت 

سلوكية كأطفال وكراشدين؛ إذ قد يتحولون عندها إىل أفراد مسيئني لعائالتهم.
ومن بني اآلثار الصحية اليت ميكن أن خيلفها العنف ضد املرأة مايلي: 

• اإلصابات اجلسدية: هناك صلة وثيقة بني اإليذاء اجلنسي املمارس ضد املرأة من قبل الشخص الذي 
األسباب  من  قبل عشريها  من  املرأة  املمارس ضد  والعنف  إصابات.  من  املرأة  له  تتعّرض  وما  يعاشرها 

الرئيسة لإلصابات غري املميتة اليت تتعّرض هلا املرأة يف الواليات املتحدة األمريكية. 

)7( تقرير األمني العام لألمم املتحدة. دراسة متعمقة بشأن مجيع أشكال العنف ضد املرأة. 2006م. 
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• الوفاة: تشمل الوفيات النامجة عن العنف املمارس ضد املرأة جرائم الشرف )اليت يرتكبها أفراد أسرتها 
ألسباب ثقافية(، واالنتحار، وقتل اإلناث من الولدان، ووفاة األمهات جّراء حاالت اإلجهاض غري املأمونة. 
• الصحة اجلنسية واإلجنابية: هناك عالقة بني العنف املمارس ضد املرأة وأنواع العدوى املنقولة جنسيًّا، 
النسائية،  الصحية  واملشكالت  فيه،  املرغوب  غري  احلمل  وحاالت  بفريوسه،  والعدوى  اإليدز  مثل: 
وحاالت اإلجهاض املتعّمدة، وعواقب احلمل الضارة، مبا يف ذلك اإلجهاض التلقائي، واخنفاض وزن 

الطفل عند امليالد، ووفاة اجلنني. 
وارتفاع  الطفولة  مرحلة  يف  اجلنسي  لإليذاء  التعّرض  بني  هناك عالقة  السلوكيات الضارة بالصحة:   •
معدالت اخلوض يف سلوكيات ضارة بالصحة )مثل اخلوض يف عالقات جنسية يف سن مبّكرة، أو إقامة 
تلك العالقات مع عدة أشخاص، أو دون توخي مبادئ احلماية(، وسوء استعمال مواد اإلدمان، وحدوث 

حاالت إيذاء إضافية. وتؤدي كل من تلك السلوكيات إىل زيادة خماطر املشكالت الصحية. 
• الصحة النفسية: يسهم العنف واإليذاء - سواء كان جسديًّا أو نفسيًّا - يف التاثري على الصحة النفسية 
للمرأة، وإن كانت اآلثار غري ظاهرة غالًبا، إال أنها ذات خطورة كبرية؛ ملا قد تسببه من فقدان املرأة 
لثقتها والحرتامها لنفسها، وإحساسها باالتكالية واالعتماد على الرجل، وشعورها بالوحدة والقلق والتوتر 

الدائم، وشعورها باإلحباط والكآبة، وعدم الشعور باالطمئنان. 
• الصحة اجلسدية: ميكن أن يؤدي اإليذاء إىل وقوع مشكالت صحية عديدة، منها: الصداع، وآالم 
الظهر، وآالم البطن، واألمل الليفي العضلي، واالضطرابات املعدية املعوية، ونقص القدرة على التحّرك، 

وتدهور احلالة الصحية عموًما. 

 ب. اآلثار االجتماعية: 
يهدد العنف أمن املرأة على الصعيد االجتماعي؛ مما حيرمها من املشاركة االجتماعية واالقتصادية داخل 
اجملتمع؛ حيث إن النساء اللواتي يتعرضن للعنف هن أقل حًظا احلصول على وظيفة أو يعملن يف وظائف 

متدنية، ويستبعد أن يرتقني وظيفيًّا.
كما ينعكس العنف ضد املرأة يف معاناة النساء املعنفات من صعوبة العالقات مع اآلخرين، وضعف الشخصية، 
واالنطواء، والشعور بالدونية، والشعور بعدم احملبة، وإظهار السلوكيات غري االجتماعية كالعدوان مثاًل، 
والتأثري يف مستوى النمو العقلي والعاطفي، كما يؤثر العنف ضد املرأة -والذي حيدث يف إطار األسرة أيًضا 
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على أفراد األسرة، وخاصة على األطفال ذكوًرا وإناًثا؛ فهو يؤثر على صحتهم، وأدائهم التعليمي يف املدرسة، 
واستخدامهم العنف يف حياتهم، كما ميكن أن يبدي األطفال الذين يشاهدون العنف سلوًكا أكثر خوًفا وأقل 

اجتماعية، ومييل هؤالء األطفال أيًضا إىل إبداء سلوك أكثر هجومية على أقرانهم.
على  عديدة  آثاًرا  ضخمة، ختّلف  اجتماعية  تكاليف  تكّبد  إىل  املرأة  ضد  املمارس  العنف  ويؤدي  هذا 
اجملتمع قاطبة؛ فقد تعاني النساء من العزلة، وعدم القدرة على العمل، وفقدان األجر، ونقص املشاركة 

يف األنشطة املنتظمة، وعدم التمّكن من االعتناء بأنفسهن وأطفاهلن إاّل بشكل حمدود)8(.

 ج. اآلثار االقتصادية: 
للعنف ضد النساء تكلفة اقتصادية على مستويات عدة؛ فهو يقلل من إسهاماتهن اإلنتاجية داخل األسرة، 

ويستنزف موارد اخلدمات االجتماعية والصحية، كما يقلل من القدرة االبتكارية)9(.
وتتمثل آثار العنف ضد املرأة أيًضا يف التكلفة املرتتبة على حماولة معاجلته ومعاجلة اآلثار املرتتبة عليه، 
سواء بالتكلفة املباشرة اليت تنفقها احلكومات واألفراد يف تقديم اخلدمات الصحية واالجتماعية والقانونية 
الالزمة لضحايا العنف، أو بالتكلفة غري املباشرة املتمثلة يف اخنفاض العمالة واإلنتاجية من خالل فقدان 
إسهام النساء املعنفات يف الناتج الوطين؛ مما ينعكس سلًبا على مسرية التنمية االقتصادية)10(. باإلضافة 
إىل التكاليف املرتتبة على اخلدمات الصحية واالجتماعية املتمثلة يف تكاليف العناية الصحية والنفسية 
بالضحية واجلاني، باإلضافة إىل العبء الذي تتحمله املؤسسات الصحية واالجتماعية. ويف الغالب يتحمل 
القطاع العام أعباء الكلفة االقتصادية لعالج اإلصابات اجلسدية وعالج االضطرابات النفسية الناجتة عن 
العنف ونتائجه السلبية على اإلنتاج واالستثمار. هناك كذلك التكاليف املرتتبة على استجابة الشرطة 
والنظام القضائي للتبليغ عن حاالت العنف األسري. إن التحقيقات وما يلحقها من إقامة دعاوى تشكل 
ضغًطا على املصادر االجتماعية النادرة، واليت كان باإلمكان استخدامها يف نواح أو نشاطات إنتاجية؛ 
ومن هنا تصبح معاجلة مشكلة العنف األسري أمًرا ضروريًّا لتحسني نوعية حياة املواطنني من خالل ضمان 

حقوقهم وإتاحة الفرص املتساوية هلم مجيًعا.

)8( http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/ar/index.html
)9( تقرير األمني العام لألمم املتحدة. دراسة متعمقة بشأن مجيع أشكال العنف ضد املرأة. 2006م.

)10( http://www.nesasy.org/content/view/3612/97/
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• االتفاقيات الدولية املتعلقة بالعنف ضد املرأة.

• املرجعيات العربية املتعلقة بالعنف ضد املرأة.
• مبادرات دولية يف جمال مناهضة العنف ضد املرأة.

• االسرتاتيجيات واخلطط العربية يف إطار منظمة املرأة العربية.

احملور الثاني

اجلهود واملبادرات ملناهضة العنف ضد املرأة
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: االتفاقيات الدولية املتعلقة بالعنف ضد املرأة: 
اً

أوال

1- ميثاق األمم املتحدة: هو معاهدة تأسيس املنظمة الدولية املدعّوة األمم املتحدة. ُوقِّع ميثاق األمم املتحدة يف 
26 يونية/حزيران 1945م يف سان فرانسيسكو يف ختام مؤمتر األمم املتحدة اخلاص بنظام اهليئة الدولية، 
وأصبح نافًذا يف 24 أكتوبر/تشرين أول 1945م بعد أن صّدق عليه األعضاء اخلمسة املؤسسني: الصني، 
وفرنسا، واالحتاد السوفيييت، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة األمريكية وغالبية الدول املوقعة األخرى. 
ويعد النظام األساسي حملكمة العدل الدولية جزًءا متمًما للميثاق. ويؤكد امليثاق على "اإلميان حبقوق اإلنسان 

األساسية، وبكرامة اإلنسان وقيمته، وباحلقوق املتساوية للرجال والنساء".
2- اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )1948م(: أكد اإلعالن يف مادته الثانية على "حق كل إنسان يف 
التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية دومنا أي متييز من أي نوع كان .وقد شكل اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان حمطة مهمة يف تاريخ حقوق النساء؛ إذ اعرتف بشكل واضح وصريح باملساواة وباحلقوق 
فقط, فصدرت ثالث  بالنساء  تتعلق  اتفاقيات  اإلعالن على صدور  وقد شجع  املتساوية بني اجلنسني، 

اتفاقيات على التوالي خاصة بالنساء.
"حبق  للنساء  تعرتف  واليت  1952م:  عام  الصادرة  للمرأة  السياسية  باحلقوق  املتعلقة  االتفاقية   -3
العامة، وممارسة مجيع  املنتخبة، وبتقلد املناصب  التصويت والرتشح يف مجيع االنتخابات واهليئات 

الوظائف العامة بشرط التساوي بينهن وبني الرجال دون أي متييز".
4- االتفاقية املتعلقة جبنسية املرأة املتزوجة الصادرة عام 1957م: واليت تقر حق كل فرد يف التمتع 
جبنسية ما،" وأنه "ال جيوز، "تعسًفا"، حرمان أي شخص من جنسيته، وال من حقه يف تغيري جنسيته. 
ال جيوز أن يكون هناك تأثري آلي على جنسية الزوجة بسبب تغيري الزوج جلنسيته أثناء احلياة الزوجية، 

أو بسبب انعقاد الزواج أو احنالله بني أحد مواطنيها وبني أجنيب.
5- االتفاقية اخلاصة بالرضا عن الزواج واحلد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج لعام 1962م: 
فيه،  إكراه  ال  كاماًل  رضا  الطرفني  برضا  إاّل  قانوًنا  الزواج  انعقاد  عدم  أهمية  على  االتفاقية  هذه  تؤكد 
وبإعرابهما عنه بشخصيهما بعد تامني العالنية الالزمة، وحبضور السلطة املختصة بعقد الزواج، وحبضور 
شهود وفًقا ألحكام القانون. وعلى الدول األطراف يف هذه االتفاقية اختاذ التدابري التشريعية الالزمة لتعيني 
حد أدنى لسن الزواج. وال ينعقد قانوًنا زواج من هم دون هذه السن، ما مل تقرر السلطة املختصة اإلعفاء 

من شرط السن ألسباب جدية، ملصلحة الطرفني املزمع زواجهما.
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لعام  اإلنسان  حلقوق  الدوليان  العهدان   -6
املتساوي  احلق  على  أكدا  اللذان  1966م: 
للرجل واملرأة يف التمتع جبميع احلقوق الواردة يف 
كل منهما. والعهدان هما: العهد الدولي اخلاص 
1966م،  لعام  والسياسية  املدنية  باحلقوق 
االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  والعهد 

واالجتماعية والثقافية لعام 1966م.

7- اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد 
املرأة لعام 1993م: يف يونية/حزيران 1993م 

طور املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان خطة العمل الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان لتشمل االنتهاكات القائمة 
التمييز  أمثلة حول  للمؤمتر  اخلتامية  والوثيقة  فينا  عمل  وخطة  إعالن  أورد  وقد  اجلنس.  أساس  على 
اجلنسي بوصفها تشكل انتهاكات حلقوق اإلنسان. ودعت إىل تضافر اجلهود لتأمني احلقوق اإلنسانية 

للمرأة يف مجيع نشاطات األمم املتحدة.

8- اإلعالن العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة لعام 1993م: الذي تبنته اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
عام 1993م ويف مارس/آذار 1994م وافقت جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان على تعيني مقررة خاصة 
ملوضوع "العنف ضد املرأة، أسبابه ونتائجه"، كما وافقت على دمج حقوق املرأة يف آليات حقوق اإلنسان.

املرأة عام 2000م  التمييز ضد  القضاء على مجيع أشكال  باتفاقية  امللحق  الربوتوكول االختياري   -9
العامة عام 1999م،  امللحق باالتفاقية وهو بروتوكول اختياري التفاقية سيداو، الذي تبنته اجلمعية 
ودخل حيز التنفيذ عام 2000م يف شهر يناير/كانون الثاني. ويهدف الربوتوكول إىل وضع إجراءات 
عملية جلعل اتفاقية سيداو أكثر فاعلية وتنفيًذا. مبوجبه ختتص اللجنة اخلاصة بالقضاء على التمييز ضد 
املرأة بتلقي التبليغات والشكاوى من قبل أفراد أو مجاعات يزعمون أنهم ضحايا انتهاكات ألي حق من 

احلقوق الواردة يف اتفاقية سيداو، وتقوم بالنظر فيها.

10- االتفاقيات املتعلقة بالقضاء على االجتار بالبشر واستخدامهم ألغراض الدعارة من أجل التعامل مع 
ظاهرة االجتار بالبشر، والتى انتشرت بشكل كبري وختطت احلدود، فلقد سنت األمم املتحدة بروتوكواًل 
عليه،  واملعاقبة  وقمعه  بالبشر  االجتار  ملنع  املتحدة  األمم  بروتوكول  وهو  أال  2000م،  عام  جديًدا يف 

على  انتباًها  بعُد  يتلقَّ  املرأة مل  "العنف ضد 
على  الالزمة  املوارد  وال  األولوية  سبيل 
الالزمة  باجلدية  ملعاجلته  املستويات  مجيع 

والوضوح الالزم". 
العنف ضد  املتعمقة بشأن  العام  دراسة األمني 
 )A/61/122/Add.1(املرأة، 2006م
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خاصة النساء واألطفال )واملعروف باسم "الربوتوكول"(؛ وذلك ليكون مكماًل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية. ويهدف هذا الربوتوكول إىل إجياد شكل أفضل للتعاون الدوىل 

من أجل مكافحة تلك اجلرمية ومعاقبة املتورطني فيها.

11- منهاج عمل بيجني: يعد منهاج عمل بيجني من أهم الوثائق اليت صدرت من األمم املتحدة حول 
محاية حقوق املرأة. هذه الوثيقة اليت صدرت بإقرار189 دولة يف العامل يف عام 1995م، واليت تبناها 
املؤمتر العاملي الرابع للمرأة الذي عقد يف العاصمة الصينية بيجني، باإلضافة إىل إعالن بيجني، حيث 
تعد هاتان الوثيقتان دليل عمل احلكومات واجملتمع الدولي من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني، كما 

تشكالن أداتني لتحقيق العدالة االجتماعية والتنمية االجتماعية والسلم العاملي.

لقد شكل املؤمتر بوثائقه والتزامات املشاركني فيه حجر الزاوية يف قضية املرأة على النطاق العاملي، حيث 
متحور النقاش فيه حول اثنتى عشرة قضية ذات اهتمام خاص.

12- األهداف اإلمنائية لأللفية 2000م: انطلقت األهداف اإلمنائية األلفية من إعالن األلفية، هذا 
االتفاق العاملي الذي صادقت عليه 198 دولة عضو يف األمم املتحدة يف عام 2000م، حيث التزمت 
الدول مبوجبه بالنهوض برؤية عاملية لتحسني أوضاع اإلنسانية يف مجيع أحناء العامل يف جماالت التنمية، 
واستئصال الفقر، وجماالت السالم، واألمن، ومحاية البيئة، وحقوق اإلنسان، والدميقراطية، والقضاء 
على األمية. هذا ويتعهد إعالن األلفية مبحاربة العنف ضد املرأة، وبتنفيذ اتفاقية السيداو، كما يؤكد 
على أهمية تعزيز املساواة يف النوع االجتماعي، ومتكني املرأة اليت انطلقت يف عقد املرأة الدولي انتهاًء 
ببيجني إضافة إىل املؤمترات الدولية األخرى اليت نظمتها األمم املتحدة بني عامي 1995م-1996م. 
هذه احملطات املهمة أسهمت يف دفع اجملتمع الدولي لالجتماع يف قمة األلفية عام 2000م من أجل 
االتفاق على إعالن األلفية الذي حدد األهداف اإلمنائية الثمانية. وقد رافق هذه األهداف ستة عشر هدًفا 
فرعيًّا ومثانية وعشرون مؤشًرا عامليًّا، واليت من املفرتض أن تعمل مًعا لتحقيق أهداف اإلعالن، حبيث 
توفر مقاييس ملدى التقدم الذي يتم إحرازه يف حتقيق أهداف األلفية من خالل التقارير الوطنية للدول 

حول أهداف األلفية.

13- قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم 1990/15، واملؤرخ يف 1990/5/24م: ينّص القرار 
يف الفقرة رقم )23( على أن "العنف ضد املرأة -سواء يف األسرة أو اجملتمع- ظاهرة منتشرة تتخطى حدود 

الدخل والطبقة والثقافة، وجيب أن يقاَبل خبطوات عاجلة وفاعلة متنع حدوثه".
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14- قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم 1991/18، املؤرخ يف 31991/5/30م: طالب القرار 
بضرورة وضع إطار التفاقية دولية تتناول صراحة مسألة العنف ضد النساء. وقد أمثرت هذه اجلهود عن 

إصدار اجلمعية العامة لألمم املتحدة إعالًنا عامليًّا بشأن القضاء على العنف ضد املرأة يف عام 1993م.
15- قرار اجلمعية العامة رقم 58/147 حتت عنوان "القضاء على العنف العائلي ضد املرأة": أكدت 
اجلمعية العامة يف القرار على أهمية محاية النساء؛ فطالبت الدول يف البند رقم )7( الفقرة )ج( بوضع 
سياسات وسن تشريعات جديدة، أو تشديد ما هو قائم منها، لتعزيز التدابري الوقائية ومحاية حقوق 
املساعدة  وتوفري  األصول،  اجلناة وحماكمتهم حسب  مع  التحقيق  وكفالة  بالضحايا،  اخلاصة  اإلنسان 
تأهيل  بإعادة  تتعلق  اليت  السياسات  تطبيق  العائلي، فضاًل عن  العنف  واالجتماعية لضحايا  القانونية 

اجلناة.
 كما أكدت يف الفقرة )ه( على كفالة قدر أكرب من احلماية للمرأة بعدة وسائل من بينها القيام، حسب 
االقتضاء، بإصدار أوامر قضائية حتظر على األزواج املتسمني بالعنف دخول بيت العائلة، أو حظر اتصال 

األزواج املتسمني بالعنف بالضحايا.
 ويف الفقرة )ي( أكدت على اختاذ تدابري تكفل محاية املرأة اليت ميارس العنف ضدها حبيث متكنها من 
االلتجاء إىل سبل اإلنصاف العادلة والفعَّالة بوسائل من بينها دفع تعويضات إىل الضحايا عن األضرار اليت 

حلقت بها، وتوفري العالج هلا وإعادة تأهيل مرتكيب أعمال العنف.

ا:املرجعيات العربية املتعلقة بالعنف ضد املرأة:
اً
ثاني

1- ميثاق جامعة الدول العربية: أقرت جامعة الدول العربية ميثاق اجلامعة، ويتألف امليثاق من عشرين 
الشئون. ويتصف  الدول األعضاء، وغري ذلك من  مادة، تتعلق بأغراض اجلامعة، والعالقات فيما بني 
امليثاق بالشمولية والتنوع الواسع يف حتديد جماالت العمل العربي املشرتك، ويفتح الباب لتعاون أوثق 
فيما بني الدول الراغبة يف ذلك، وروابط أقوى مما نص عليه امليثاق، وذلك بأن تعقد بينها من االتفاقات 
ما تشاء لتحقيق هذه األغراض. وجيوز تعديل امليثاق مبوافقة ثلثي الدول األعضاء؛ وذلك جلعل العالقات 
اجلامعة  بني  العالقات  ولتنظيم  عربية،  عدل  وإلنشاء حمكمة  وأمنت،  أوثق  األعضاء  الدول  بني  فيما 
واملنظمات الدولية اليت تسعى لصون السلم واألمن الدوليني. ويردف امليثاق ويكمله وثيقتان رئيستان: 
معاهدة الدفاع العربي املشرتك )إبريل/نيسان 1950م( وميثاق العمل االقتصادي القومي )نوفمرب/تشرين 

الثاني 1980م(.
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2- إعالن القاهرة لقمة املرأة العربية:أكد إعالن القاهرة لقمة املرأة العربية الذي انعقد بتاريخ 20 نوفمرب/
تشرين ثاني 2000م على"ضرورة معاجلة األسباب املؤدية إىل العنف ضد املرأة والعنف األسري بتوفري 
الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية الالزمة لتعميق املودة والرتاحم داخل األسرة العربية، إضافة 

إىل توفري احلماية القانونية".

3- امليثاق العربي حلقوق اإلنسان: أقرت قمة جامعة الدول العربية يف مايو/آيار 2004م امليثاق العربي 
عربية،  دول  عشر  عليه  وصادقت  2008م،  مارس/آذار  يف  التنفيذ  حّيز  دخل  وقد  اإلنسان،  حلقوق 
هي: اجلزائر، والبحرين، واألردن، وليبيا، وفلسطني، وقطر، والسعودية، وسورية، واإلمارات العربية 
املتحدة، واليمن. يشكل امليثاق مراجعة لوثيقة ُوِضعت يف عام 1994م، ويتضمن 53 مادة تناولت فكرة 
احلقوق والعدالة وعدم إنقاص أي حق من حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف املواثيق الدولية. كذلك اعترب 
امليثاق منسجًما مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، وجنح يف احملافظة على اخلصوصيات العربية والثوابت 

الدينية، ويف الوقت نفسه جاء متوافًقا مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان.

4- الالئحة الداخلية للجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان: لقد متت املوافقة على الالئحة الداخلية على 
املستوى الوزاري عام 2007م، وتنص الالئحة على أن عضوية اللجنة تتكون من ممثلي الدول األعضاء 
يف اجلامعة، ومن مهام اللجنة وضع قواعد التعاون ومداه بني الدول العربية يف جمال حقوق اإلنسان، 
وإعداد مشروعات االتفاقيات ذات الصلة حبقوق اإلنسان املطروحة إقليميًّا ودوليًّا، إضافة إىل التعاون مع 
اهليئات واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة حبقوق اإلنسان، وتشجيع العمل على تطوير حقوق 

اإلنسان يف الوطن العربي وتعزيزها واحرتامها ومحايتها.

العربية عام 2002م  العربية: مت إطالق اسرتاتيجية النهوض باملرأة  5- اسرتاتيجية النهوض باملرأة 
خالل قمة املرأة العربية اليت عقدت يف العاصمة األردنية يف العام نفسه. وشكلت االسرتاتيجية أساًسا 
متيًنا الستثمار قدرات املرأة العربية. وهي تقوم على املبادئ واألسس املشرتكة بني الدول العربية، ومن 
أهمها القيم الدينية والروحية اليت توفر الكرامة اإلنسانية والعدالة واحلرية واملسئولية للرجل واملرأة يف 
املرأة يف جماالت  الفعَّالة يف صناعة احلاضر واملستقبل. تهدف االسرتاتيجية إىل رفع قدرات  املشاركة 

التعليم والصحة والبيئة واإلعالم ومتكني املرأة العربية اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا وقانونيًّا.
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6- إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم )2008م(: متت إجازة اإلعالن من قبل جملس وزراء 
خارجية منظمة مؤمتر العامل اإلسالمي، القاهرة، 5 أغسطس/آب 1990م، حيث يؤكد أن البشر مجيًعا 
أسرة واحدة مجعت بينهم العبودية هلل والنبوة آلدم، ومجيع الناس متساوون يف أصل الكرامة اإلنسانية 
ويف أصل التكليف واملسئولية دون متييز بينهم بسبب العرق، أو اللون، أو اللغة، أو اجلنس، أو املعتقد 
الديين، أو االنتماء السياسي، أو الوضع االجتماعي، أو غري ذلك من االعتبارات، وأن العقيدة الصحيحة 

هي الضمان لنمو هذه الكرامة علي طريق تكامل اإلنسان.

7- االسرتاتيجية العربية ملناهضة العنف ضد املرأة: التزاًما من منظمة املرأة العربية بالعمل على املستوى 
العربي حلماية املرأة من كافة أشكال العنف، فقد بادرت إىل إعداد اسرتاتيجية عربية ملناهضة العنف 
ضد املرأة تهدف إىل مساعدة الدول العربية على وضع خطط عملها الوطنية لضمان تعزيز االلتزام السياسي 
ملناهضة العنف ضد املرأة من خالل بلورة االسرتاتيجية حبيث تنعكس يف خطط عمل وطنية، كما تأتي 
القانونية  والتدابري  الوقائي  النهج  تعزيز  على  القائم  العمل  دعم  يف  املنظمة  من  كإسهام  االسرتاتيجية 
والسياسية واالجتماعية واإلدارية والثقافية اليت تعزز محاية املرأة من مجيع أشكال العنف القائم على 
على  والقضاء  واملرأة،  الرجل  لسلوك  والثقافية  االجتماعية  األمناط  وتعديل  االجتماعي،  النوع  أساس 
واملرأة،  للرجل  النمطية  القائمة على األدوار  املمارسات األخرى  العرفية ومجيع  التحيزات واملمارسات 
معتمدة يف ذلك على النظرة الشمولية يف معاجلة العنف ضد املرأة، ومنطلقة من مقاربتني اثنتني، هما: 
نهج "الوقاية- احلماية"، ونهج "املؤسسات املتعددة"، حيث ينطلق نهج "الوقاية-احلماية" من سؤال 
ما العمل لوقاية املرأة من العنف؟ ومن سؤال ما العمل لدعم املرأة ومحايتها من تكرار العنف ضدها؟ مع 
التأكيد على أن عملييت الوقاية واحلماية عمليتان متكاملتان وهدفهما واحد وهو احلد من انتشار العنف 
ضد املرأة. أما نهج "املؤسسات املتعددة" فُيعنى بكيفية العمل للوقاية من العنف ضد املرأة ومحايها منه. 
إن العنف ضد املرأة ظاهرة متعددة اجلوانب والوجوه، وال ميكن ألية مؤسسة منفردة التصدي هلا مهما 
بلغت كفاءتها املؤسسية والبشرية؛ وعليه فالبد من العمل املشرتك والتنسيق بني مجيع املؤسسات املعنية 

حبماية املرأة وحتديد أدوارها ومسئولياتها يف جمابهة العنف ضد املرأة ويف محاية حقوقها. 
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ا: مبادرات دولية يف جمال مناهضة العنف ضد املرأة:
اً
ثالث

1- االستثمار يف النساء والفتيات )11(: 

أدركت الدول األعضاء يف األمم املتحدة أن املساواة بني اجلنسني عامل أساسي يف حتقيق أولويات األمم 
املتحدة املتعلقة باألمن والسالم وحقوق اإلنسان والتنمية، مبا يف  ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية.    وخالل 
العقود القليلة املاضية، حثت االتفاقيات املوقع عليها يف مؤمترات واجتماعات األمم املتحدة )مبا يف ذلك 
منهاج  عمل بيجني ونتائج القمة العاملية 2005م( املنظمات الدولية واإلقليمية على توفري املوارد الكافية 
للربامج اليت تعزز متكني املرأة  كأولوية يف سبيل حتقيق التنمية االقتصادية. ومن أجل تركيز االهتمام 
على اإلجنازات اليت مت حتقيقها والثغرات املوجودة يف دعم متكني   املرأة خصصت األمم املتحدة االحتفال 

باليوم العاملي للمرأة عام 2008م حتت شعار االستثمار يف النساء والفتيات.

2- املوازنة املراعية للنوع االجتماعي)12(: 

املساواة بني اجلنسني؛  وعدم  أساس اجلنس  التمييز على  من  يأتي  املرأة  العنف ضد  أسباب  أحد  إن 
وبالتالي فإن مراعاة حقوق اإلنسان واحرتام احلقوق األساسية للمرأة يأتي من خالل السياسة العامة للدولة 
من خالل وضع موازنات تراعي التنمية بني اجلنسني؛ حيث إن املوازنة اليت تراعي النوع االجتماعي 
للنوع  املراعية  املوازنة  حتليل  يركز  حيث  املرأة؛  متكني  يف  تساعد  للمرأة  األساسية  احلقوق  واحرتام 
االجتماعي -بعيًدا عن أوراق املوازنة- على تقييم ما إذا كان لإليرادات والّنفقات احلالية أثر على الّنساء 
 خمتلف عن أثرها على الّرجال. وال يعين هذا إعداد ميزانيات منفصلة للمرأة، كما أنها ال تهدف فقط إىل 
رفع مصادر التمويل املخصصة لربامج  املرأة فقط، ولكنها تساعد احلكومات على فهم كيف ميكنها تعديل 
أولوياتها وإعادة ختصيص املوارد استجابة اللتزاماتها فيما يتعلق بتحقيق  املساواة بني اجلنسني والتقدم يف 
قضايا املرأة. وخالل العقد األخري، أطلقت أكثر من 50 دولة مبادرات ميزنة مراعية للمنظور اجلنساني، 

مبا يف ذلك  أسرتاليا وبوليفيا ومصر واملكسيك ونيبال والسنغال وإسبانيا وتنزانيا.

)11( http://www.un.org/arabic/events/women/violence/2008/csw.shtml
)12( http://www.un.org/arabic/events/women/violence/2008/csw.shtml
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3- محلة األمني العام لألمم املتحدة إلهناء العنف ضد املرأة)13(: 
العام لألمم املتحدة بان كي مون يف عام 2008م محلة اختذت عنواًنا هلا "احتدوا  لقد أطلق األمني 
إلنهاء العنف ضد املرأة". وهي متثل مسعى متعدد السنوات بهدف منع ارتكاب العنف ضد املرأة والفتاة 
واستئصاله يف مجيع أحناء العامل. وتدعو محلة "احتدوا" احلكومات واجملتمع املدني واملنظمات النسائية 
التصدي لآلفة  التضافر يف  والشباب والقطاع اخلاص ووسائط اإلعالم ومنظومة األمم املتحدة برمتها إىل 

العاملية املتمثلة يف ارتكاب العنف ضد املرأة والفتاة.

وترمي احلملة إىل حتقيق األهداف اخلمسة التالية يف مجيع البلدان حبلول عام 2015م:
• إصدار وإنفاذ قوانني وطنية للتصدي جلميع أشكال العنف ضد املرأة والفتاة واملعاقبة عليها.

• اعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية متعددة القطاعات.
• تعزيز مجع البيانات عن انتشار العنف ضد املرأة والفتاة.

• زيادة الوعي العام والتعبئة االجتماعية.
• التصدي للعنف اجلنسي يف أثناء الصراعات.

وقد اختذت احلملة عدة برامج للعمل من أهمها ما يلي:
• قولوا ال - احتدوا إلنهاء العنف ضد املرأة.

• أوقفوا االغتصاب اآلن. 

كما تبني محلة األمني العام أنه رغم اجلهود العاملية املبذولة إلنهاء العنف ضد املرأة والفتاة، فإن نظم 
التنفيذ واملساءلة ال تزال ناشئة وجمزأة؛ لذلك تورد احلملة عشرة عناصر أساسية إلطار وطين من أطر 

املساءلة:
• هل يتم التطرق إىل مجيع أنواع العنف ضد املرأة ومعاجلتها؟

• هل يوجد نظام جلمع البيانات وحتليلها ونشرها؟
• هل تعكس السياسات والربامج مقاربة متعددة القطاعات؟ 

)13( http://www.un.org/arabic/events/women/violence/2008/csw.shtml
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• هل يوجد خط طوارىء متاح وميكن الوصول اليه؟
• هل يوجد تشريعات وطنية تتماشى مع معايري حقوق اإلنسان؟

• هل تسهم القوانني والسياسات يف وضع املسئوليات واملعايري الالزمة؟
• هل يوجد خطط عمل وطنيه للقضاء على العنف ضد املرأة؟

• هل يوجد موارد كافية لتنفيذ الربامج اهلادفة للقضاء على العنف ضد املرأة؟
• هل تركز اجلهود على متكني املرأة وتعبئة اجملتمع لإلسهام يف القضاء على هذه الظاهرة؟

• هل توجد أنظمة مراقبة ومتابعة حلاالت العنف ضد املرأة؟)14( 

4- اليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة 25 نوفمرب/ تشرين الثاني:
حتتفل النساء كما حتتفل منظمات وهيئات حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل يوم 25 نوفمرب/تشرين 
الثاني ولغاية 10 ديسمرب/كانون األول بالذكرى السنوية حلملة "نشاطات الـ 16 يوًما للقضاء على العنف 

القائم على أساس نوع اجلنس"، واليت تكرس احتفاالت كل عام حتت شعار خمتلف.

5-مبادرة إعداد املبادئ التوجيهية لالحتاد األوروبي حول العنف ضد النساء والفتيات)15(: 
السياسية  لإلرادة  واضحة  عالمة  هو  والفتيات  النساء  ضد  العنف  بشأن  التوجيهية  املبادئ  اعتماد  إن 
لالحتاد األوروبي ملعاجلة موضوع حقوق املرأة بوصفها أولوية، واختاذ إجراءات على املدى الطويل يف 
هذا اجملال، مع الرتكيز على مسألة العنف ضد النساء والفتيات. وسوف يقوم االحتاد األوروبي باختاذ 

إجراءات فعَّالة ضد واحدة من انتهاكات حقوق اإلنسان الرئيسة يف عامل اليوم.
النساء  اليت تستهدف  املشروعات احملددة  تنفيذ أكرب عدد من  التوجيهية إىل تشجيع  املبادئ  تهدف 
والفتيات، واليت يتم دعمها من قبل االحتاد األوروبي وأية منظمات أخرى ضمن منظومته، ويعد اعتماد 

هذه املبادئ التوجيهية تأكيًدا واضًحا لعاملية حقوق اإلنسان.
ويؤكد االحتاد األوروبي على أهداف إجرائية ال ميكن فصلها بالنسبة ملكافحة العنف ضد النساء، وهي: الوقاية 

من العنف، واحلماية والدعم للضحايا، ومالحقة مرتكيب هذا العنف. ومن أهم األهداف اإلجرائية ما يلي:

)14( http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/EVAW10Point_for_KMSite_EN.pdf
)15(http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0009/contributions/registered_organisa-
tions/089_global_initiative_to_end_all_corporal_punishment_of_children.pdf
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1- تعزيز املساواة بني اجلنسني ومكافحة التمييز ضد املرأة.
2- وضع املؤشرات والبيانات املتعلقة بالعنف ضد املرأة. 

3- وضع اسرتاتيجيات فعَّالة ومنسقة.
4- مكافحة اإلفالت من العقاب ملرتكيب العنف ضد املرأة والوصول إىل العدالة لضحايا العنف.

وقبل السري يف أي من اإلجراءات، فإن االحتاد األوروبي قام باإلجراءات التالية:
)أ( حتديد أشكال العنف ضد النساء والفتيات، إضافة إىل حتليل البيانات واملؤشرات ذات الصلة املتعلقة بهم.

)ب( حتديد وجود القوانني واملمارسات اليت تعد حبكم الواقع متييزية وتنبع من مثل هذا العنف.
)ج( حتديد غياب و/أو أوجه القصور يف السياسات العامة احملددة يف التصدي للعنف ضد املرأة.

)د( حتديد الصكوك الدولية واإلقليمية حلماية حقوق املرأة اليت مت التصديق عليها من قبل الدول املعنية، 
مبا يف ذلك وجود حتفظات، وإدراج هذه الصكوك يف القوانني الوطنية.

)هـ( حتديد التوصيات املقدمة إىل تلك البلدان من خالل اآلليات الدولية واإلقليمية فيما يتعلق حبقوق 
املرأة والعنف ضد املرأة.

6- مبادرة منظمات األمم املتحدة إلعداد مؤشرات لقياس العنف ضد املرأة عام 2007م: 
إن القرارات املتعددة اليت قدمتها اجلمعية العامة حول القضاء على العنف ضد املرأة عزز الطلب املتزايد 
على إعداد املؤشرات املتعلقة بالعنف ضد املرأة؛ حيث سيسهم استخدامها على نطاق واسع وثابت يف 
مجع البيانات املتعلقة بالعنف ضد املرأة، ورصد مدى هذا النوع من العنف بطريقة أكثر انتظاًما، ومثل 
هذه اجلهود ستسهم يف تعزيز قاعدة املعارف املتعلقة بالعنف ضد املرأة، كما سوف توفر املعرفة حول 
العنف ضد املرأة مما يسهم يف اإلصالحات التشريعية إضافة إىل وضع السياسات واالسرتاتيجيات ملعاجلة 
والقضاء على العنف ضد املرأة. وستسهم مثل هذه اجلهود أيًضا يف تعزيز دور املكاتب اإلحصائية الوطنية 

وإسهامها يف جمال العمل على املساواة بني اجلنسني.
وقد تناولت مبادرة منظمات األمم املتحدة إلعداد مؤشرات حول العنف ضد املرأة النظر جماالت حمددة، 
من بينها آليات الدول، مبا يف ذلك هيئات التنسيق وامليزانية وخطط العمل، والتشريعات الربوتوكوالت 
واخلدمات،  القانون،  إنفاذ  وحدات خاصة هليئات  املرأة،  ضد  العنف  مع حاالت  بالتعامل  اخلاصة 
التوعية، والبحوث واملسوحات واإلحصاءات ومجع  والتعليم والتدريب، ودور وسائل اإلعالم، أنشطة 

البيانات، والسوابق القضائية.
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هذا وقد اقرتحت املبادرة مؤشرات متعددة لقياس العنف ضد املرأة يف احملاور التالية: تعريف العنف 
وأشكاله ضد املرأة واألطر القانونية الدولية واإلقليمية والوطنية، إضافة إىل آلية بناء املؤشرات ودور األنظمة 

اإلحصائية الوطنية واإلحصاءات الرمسية.

7- تشكيل شبكة للرجال القدوة:
تعد مشاركة الرجال شباًبا وشيوًخا يف الكفاح من أجل إنهاء العنف ضد املرأة جزًءا ال يتجزأ من محلة 
األمني العام لألمم املتحدة اليت أطلقها عام 2008م بشأن القضاء على العنف ضد املرأة. ويف هذا الصدد 
أعلن األمني العام عن تشكيل شبكة للرجال القدوة الذين سيشكلون نرباًسا يهتدي به الرجال يف كل مكان 
عرب التزامهم بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات. وهناك أمثلة واعدة توفرها التحالفات اليت يقوم 

فيها الرجال بالتصدي لإلذعان اجملتمعي لظاهرة العنف ضد املرأة.
وانطالًقا من هذه احلملة مت يف السنوات األخرية تسليط الضوء داخل منظومة األمم املتحدة واملنظمات 
الدولية واجملتمع املدني على أهمية إشراك الرجال يف حتقيق املساواة بني اجلنسني. وكان هناك اعرتاف 
متزايد بأن دور الرجل حاسم يف تغيري عالقات القوة غري املتكافئة، كإشراك الرجال يف حركات إلنهاء 
العنف ضد املرأة، مع الرتكيز على أدوار الرجال ومسئولياتهم، والرتكيز على الرجال كجزء من احلل 
ملكافحة العنف ضد املرأة. وقد اكتسبت هذه املبادرة االهتمام املتزايد يف السنوات القليلة املاضية، حيث 
مت تبين العديد من املبادرات املبتكرة إلشراك الرجال يف النضال من أجل إنهاء العنف، مثل عقد ورش 
عمل للشرطة والرجال للتوعية بقضية العنف ضد املرأة وبضرورة املساواة بني اجلنسني، إضافة إىل تنظيم 

العديد من األنشطة لزيادة الوعي، أو إطالق محالت يقودها الرجال الذين يرفضون العنف ضد املرأة.
وقد نظمت يف هذا الصدد اللجنة االقتصادية االجتماعية ورشة عمل تدريبية شبه إقليمية حول القضاء على 
العنف ضد املرأة يف إطار الشراكة مع الرجال عام 2003م يف نيودهلي للمسئولني احلكوميني وممثلي اجملتمع 

املدني، حيث أطلقت يف هذه الورشة مبادرة )العمل مع الرجال للقضاء على العنف ضد املرأة(.
وقد أكدت الورشة على أن العديد من املبادرات قد قطعت أشواًطا كبرية على مدى العقود القليلة املاضية 
حنو ختفيض العنف القائم على أساس اجلنس يف أجزاء كثرية من العامل. فهناك العديد من املبادرات 
التشريعات  إىل  إضافة  اجلنس،  على  القائم  العنف  اليت حتدد  الدولية  واالتفاقيات  والوطنية  احمللية 
الوطنية ضد أولئك الذين يستخدمون العنف، إال أنه مازال هذا األمر حيتاج إىل املزيد من إثارة الوعي 

حول هذه املشكلة وباألخص العمل مع الرجال. 
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ويعد العمل على مستوى السياسات من اجملاالت اليت ميكن العمل فيها مع الرجال كشركاء يف جمال 
الرجال  دور  التأكيد على  القائم على اجلنس، وضمان  العنف  القوانني حول  من أجل حتسني  الدعوة 

ومسئولياتهم يف تلك القوانني.

8- مدن آمنة للنساء:

حتيي األمم املتحدة يف 25 نوفمرب/تشرين الثاني من كل عام اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد النساء. 
وملواكبة اجلهود الرامية إىل احلد من هذه الظاهرة؛ أطلقت منظمة األمم املتحدة للمرأة برناجًما جديًدا 
يهدف إىل جعل مخس مدن حول العامل أكثر أمًنا للنساء والفتيات من خالل تطبيق اسرتاتيجيات معينة 
لوقف العنف ضدهن. ويركز هذا الربنامج على سكان املناطق الفقرية يف مخس مدن هي كيتو يف اإلكوادور، 
رواندا.  وكيغالي يف  بابوا غينيا اجلديدة،  وبورت مورسيب يف  ونيودهلي يف اهلند،  والقاهرة يف مصر، 
وستسهم كل مدينة من هذه املدن يف تطوير منوذج لوقف خمتلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات فيها 

ليتم بعد ذلك تبين هذه النماذج يف مدن أخرى يف مجيع أحناء العامل.
العامل، وهناك  ووفًقا لإلحصائيات، فهناك حوالي 3.5 مليارات شخص يعيشون اآلن يف املدن حول 
ارتفاع يف معدالت اجلرمية، ومن ضمنها اجلرمية املرتكبة حبق النساء والفتيات. وستشمل التدابري اليت 
ستتخذها هذه املدن من خالل هذا الربنامج تشديد القوانني وسياسات مكافحة العنف يف األماكن العامة، 
املرأة، باإلضافة إىل إطالق أنشطة  العنف ضد  وتدريب قوات الشرطة، وإطالق محالت إعالمية حول 

إلشراك اجملتمعات احمللية والرجال واملراهقني من كال اجلنسني.

9- "توحيد األداء" يف إطار فرق العمل املشرتكة بني منظمات األمم املتحدة املعنية بالعنف ضد املرأة:

استضافت فرقة العمل املشرتكة بني منظمات األمم املتحدة املعنية بالعنف ضد املرأة عام 2011م اجتماًعا 
تشاوريًّا دوليًّا بهدف "التنفيذ كوحدة واحدة يف القضاء على العنف القائم على أساس اجلنس حتت عنوان 

"حتويل النوايا إىل أفعال". 
إن اهلدف الرئيس هلذا احلدث العاملي الذي استضافه صندوق األمم املتحدة للسكان هو تقييم الدروس 
املستفادة من الربامج اليت مت تنفيذها يف البلدان العشرة الرائدة املشاركة يف الربنامج يف إطار فرقة العمل 
للسكان  املتحدة  االمم  إن صندوق  املرأة، )حيث  العنف ضد  املتحدة حول  األمم  وكاالت  املشرتكة بني 
ومنظمة االمم املتحدة للمرأة هما املشارك الرئيس يف هذا الفريق(، ويوفر الربنامج منرًبا للمشاركني يف هذه 
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املبادرة من عشر دول منوذجية لتبادل اخلربات بشأن الربامج املشرتكة اليت مت تنفيذها للقضاء على العنف 
ضد املرأة؛ حيث ميكن استخدام مثل هذه التجارب والدروس املستفادة ذات الصلة ألغراض توفري التوجيه 

للجهات املعنية يف البلد )سواء من فرق األمم املتحدة القطرية أو احلكومة واجملتمع املدني(. 
إن مبادرة الربامج املشرتكة للتصدي للعنف ضد املرأة اليت يتم تنفيذها يف عشرة بلدان، تشارك فيها مجيع 
اجلهات املعنية على املستوى الوطين، مبا يف ذلك اجلهات احلكومية، وفريق األمم املتحدة القطري، 
واجلهات املعنية يف اجملتمع املدني. وقد أسهمت تلك املبادرة يف تنسيق املبادرات وامليزانيات وتعظيم 

االستفادة من كل اجلهات املعنية.

:"WAVE" 10- شبكة نساء ضد العنف يف أوروبا

هي شبكة تضم العديد من املؤسسات املعنية باملرأة مثل املالجئ النسائية، واملكاتب االستشارية األوروبية، 
واملنشآت العاملة يف جمال الوقاية من العنف ضد النساء واألطفال. حيث بدأ تشكيل الشبكة بالتزامن مع 
املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان الذي عقد يف فيينا يف عام 1993م. وشكل هذا املؤمتر حمطة مهمة بالنسبة 
العتبار أن أعمال العنف اليت ترتكب ضد املرأة أحد انتهاكات حقوق اإلنسان، مثل احلق يف التحرر من 
اخلوف واإلكراه. وقد تأسست الشبكة )نساء ضد العنف( يف أوروبا عام 1994م يف مدينة فينا. وتعمل يف 
جمال مكافحة العنف ضد النساء واألطفال، سواء بإقامة مالجئ للنساء أو مراكز تقديم املشورة، واخلطوط 
الساخنة أو خطوط املساعدة، كما تركز أيًضا على الوقاية والتدريب، ويركزعمل الشبكة حتديًدا على 
العنف يف األسرة والعالقات الزوجية. وتعمل الشبكة على تعزيز حقوق اإلنسان للنساء واألطفال عموًما، 
ومنع العنف ضد النساء واألطفال على وجه اخلصوص. كما تؤكد الشبكة على أهمية العمل من أجل وضع 
حد جلميع أشكال العنف ضد النساء واألطفال يف احلياة العامة واخلاصة وفقا إلعالن فيينا، وإعالن القضاء 

على العنف ضد املرأة، ومنهاج عمل بيجني ومجيع الوثائق األخرى ذات الصلة.
ومن أهم املبادرات اليت تقوم بها الشبكة هي "مرصد خدمات املرأة"، الذي يقوم على دعم املنظمات 
النسائية غري احلكومية يف عملها كلما كان ذلك ممكًنا. إضافة إىل تقديم أنشطة كسب التأييد والتشبيك 
ورفع مستوى الوعي الختاذ تدابري إجيابية تتعلق باألشخاص املفقودين من النساء واألطفال أو االهتمام 
بقضايا العنف ضد النساء واألطفال. إضافة إىل مبادرة "بعيًدا عن العنف" حيث تؤكد على ضرورة معاجلة 

القضايا العملية بالنسبة للنساء الباحثات عن ملجأ من العنف.
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11- خطة العمل الرتكية يف جمال القضاء على العنف ضد املرأة: 

أكدت خطة العمل الرتكية يف جمال القضاء على العنف ضد املرأة لألعوام 2007م-2010م على ستة 
جماالت رئيسة فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف املنزلي ضد املرأة، وهي: الرتتيبات 
القانونية، وزيادة الوعي االجتماعي، والنهوض بالوضع االجتماعي واالقتصادي للمرأة، وتقديم اخلدمات 
الوقائية واخلدمات العالجية وإعادة التأهيل، والتعاون بني القطاعات املختلفة. وأهمية وضع خطة عمل 
تشمل أنشطة شاملة وقابلة للتطبيق إضافة إىل التنسيق يف تنفيذ ورصد األنشطة املبينة يف اخلطة ما بني 
غري  واملنظمات  احمللية،  واإلدارات  واجلامعات،  العامة،  املؤسسات  ومنها:  الصلة،  ذات  املؤسسات 
احلكومية، ووسائل اإلعالم، واهلدف من اخلطة هو تصميم وتنفيذ مجيع ما يلزم من تدابري، باالشرتاك 

مع مجيع اجلهات املعنية ذات الصلة واملطلوبة، للقضاء على مجيع أشكال العنف العائلي ضد املرأة.
وتؤكد اخلطة على ضرورة االشرتاك بني مجيع اجلهات املعنية ذات الصلة واملطلوبة من أجل القضاء على 

مجيع أشكال العنف املنزلي ضد املرأة عن طريق إجراء ما يلي:
1. القيام بالرتتيبات القانونية بشأن التمييز بني اجلنسني والعنف املنزلي ضداملرأة، والقضاء على العيوب 

املتعلقة بانفاذ هذه الرتتيبات.
2. خلق الوعي العام بالنسبة للمساواة بني اجلنسني والقضاء على العنف ضد املرأة من أجل القضاء على 

املواقف والسلوكيات اليت تولد وتعزز العنف املنزلي.
3. اختاذ الرتتيبات الالزمة لتعزيز الوضع االجتماعي واالقتصادي للمرأة، وضمان اإلنفاذ الكامل هلذه 

الرتتيبات.
4. ضمان تنظيم وتنفيذ خدمات وقائية ميكن بلوغها جتاه املرأة، وخاصة لضحايا العنف املنزلي وأطفاهلم 

)إن وجد(.
5. ضمان تنظيم وتوفري اخلدمات العالجية وإعادة التأهيل من أجل النساء ضحايا العنف املنزلي ومرتكيب 

اجلرائم.
6. إنشاء آلية للتعاون بني املؤسسات والقطاعات ذات الصلة فيما يتعلق بتقديم اخلدمات للنساء ضحايا 

العنف املنزلي وأطفاهلم)16(. 

)16( http://www.ksgm.gov.tr/Pdf/kyais-uep-eng.pdf
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 :"USAID" 12- دليل الربامج للعنف القائم على النوع االجتماعي وأنشطة الوقاية واالستجابة

تهدف الوكالة األمريكية للتنمية يف براجمها املوجهة للقضاء على العنف القائم على النوع االجتماعي إىل 
تبين أساليب خمتلفة، منها: معاجلة األسباب اجلذرية للعنف، وحتسني الوقاية من العنف وخدمات 
احلماية للضحية، واالستجابة لالحتياجات الصحية واالقتصادية للمتضررين والعنف القائم على النوع 

االجتماعي، والتشريعات الداعمة )وإنفاذها( ضد العنف القائم على اجلنس.
أهم املبادئ اليت تلتزم بها الوكالة يف إطار القضاء على العنف القائم على اجلنس:

• االلتزام باحرتام حقوق وسرية الناجني من العنف القائم على النوع االجتماعي.
• دعم تدخالت من القطاعات املختلفة كالقطاع الصحي االجتماعي لتعزيز فاعلية الربامج املوجهة للقضاء 

على العنف ضد املرأة.
• تشجيع التنسيق والشراكة على مجيع املستويات.

• التعامل مع العنف ضد املرأة على أساس أنه مشكلة تنموية وانتهاك حلقوق اإلنسان.
أهمية مشول الربامج على عملية الرصد والتقييم بوصفها عنصًرا أساسيًّا يف العنف القائم على النوع   •

االجتماعي.
• العمل مع الرجال والشباب خصوًصا واجملتمعات ككل، لتغيري املواقف والسلوكيات)17(. 

13- محلة الشريط األبيض:

هناك أمثلة واعدة توفرها التحالفات اليت يقوم فيها الرجال بالتصدي لإلذعان اجملتمعي لظاهرة العنف 
ضد املرأة، ومنها على سبيل املثال ما يلي: 

• محلة الشريط األبيض اليت تشجع الرجال والفتيان على التعهد بعدم ارتكاب العنف ضد املرأة، أو 
التهاون بشأن هذا العنف، أو التزام الصمت إزاءه. وقد وضعت احلملة مواد تثقيفية وجمموعات مواد 
للعمل يف هذا اإلطار تهدف إىل إحداث حتوالت يف مواقف الرجال. ويتم توزيعها على املدارس واجلامعات 
واملؤسسات ونقابات العمال. ومنذ بداية محلة الشريط األبيض يف كندا يف عام 1991م، انتشرت لتشمل 

47 بلًدا يف إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية ومنطقة احمليط اهلادئ)18(.

)17( http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADO561.pdf
)18( www.whiteribbon.ca.
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ريو دي  مقرها  منظمة غري حكومية  وهي   ،)Instituto ProMundo( انستيتيوتو بروموندو  •
جانريو، تعمل على إشراك الرجال- وخباصة الشباب- يف اجملتمعات احمللية الفقرية يف ريو يف أنشطة 
تعزيز املساواة بني اجلنسني ومنع العنف ضد النساء والشباب واألطفال. وقد مت اآلن يف أكثر من عشرين 
بلًدا تكرار احلمالت واملشروعات التثقيفية اليت تضطلع بها هذه املنظمة ملساعدة الرجال والفتيان على نبذ 

"األمناط" التقليدية املرتبطة بالذكورة، وعدم املشاركة يف مظاهر السلوك الضارة)19(.

14- املبادىء األساسية إلهناء العنف ضد الفتيات والنساء – إجنلرتا:

أكدت وثيقة مناهضة العنف ضد املرأة اليت صدرت عن حكومة اململكة املتحدة يف عام 2010م على أن 
هناك حاجة فعلية إىل تبين منهج متعدد االجتاهات من خالل الشراكة مع األسر، واجملتمعات احمللية، 
والسلطات احمللية، والشرطة، واملنظمات التطوعية، واملؤسسات الصحية، واإلدارات املعنية، للعمل مًعا 

ملناهضة العنف ضد املرأة، ولتحقيق ذلك أكدت الوثيقة على ما يلي:
• منع حدوث العنف ضد املرأة من خالل العمل على تعديل املواقف والسلوكيات اليت تؤدي إليه، ومراعاة 

التدخل يف وقت مبكر كلما كان ذلك ممكًنا ملنع ذلك.
• توفري مستويات كافية من حيث الدعم حتى ال حيدث العنف.

• العمل مع الشركاء من أجل احلصول على أفضل تدخل للضحايا وعائالتهم.
• اختاذ إجراءات للحد من املخاطر اليت تتعرض هلا النساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا هلذه اجلرائم، 

وضمان مثول مرتكيب هذه األعمال إىل العدالة)20(. 

15- برنامج األربع عشرة نقطة ملنظمة العفو الدولية: 

املنزلي، مجيع  العنف  2006م، ملنع  برنامج األربع عشرة نقطة عام  الدولية يف  العفو  طالبت منظمة 
الرتبية  نظام  واستخدام  املنزلي،  بالعنف  العام  الوعي  وزيادة  املنزلي،  العنف  بإدانة  القيام  احلكومات 
والتعليم من أجل مناهضة التحيز، وإلغاء القوانني اليت تنطوي على متييز ضد املرأة، وضمان التعامل مع 
مجيع أشكال العنف املنزلي يف القانون واملمارسة كانتهاكات حلقوق اإلنسان وجرائم جنائية، وضمان 
التحقيق يف أفعال العنف املنزلي وحماكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وفًقا لدرجة خطورة اجلرمية، على أن 

)19( www.promundo.org.br.
)20(http://www.conservativewomen.org.uk/docs/CallToEndViolenceAgainstWomenAndGirls.pdf
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تضمن الشرطة ظروًفا آمنة وسرية لإلبالغ عن حوادث العنف املنزلي، وضرورة التسجيل اإللزامي جلميع 
شكاوى العنف املنزلي، والتحقيق احملايد والفعَّال يف مجيع الشكاوى، وإزالة العقبات، ومعاجلة أوجه 

التقصري اليت حتددها هذه التحقيقات. 
ومل تغفل منظمة العفو الدولية أهمية التدريب ملنفذي القانون، حيث إنها طالبت احلكومات بضرورة توفري 
التمويل املناسب لتنفيذ برامج تدريب إلزامية للموظفني الرمسيني، ومن بينهم أفراد الشرطة، واحملامون، 
وموظفو  االجتماعيون،  والعاملون  الشرعي،  الطب  جمال  يف  والعاملون  الطبيون،  واملوظفون  والقضاة، 
تقريرها  املنظمة يف  أكدت  كما  القطاعات،  املنزلي يف مجيع  للعنف  للتصدي  وذلك  واملعلمون؛  اهلجرة 
أيًضا على ضرورة توفري أماكن آمنة للنساء املعنفات، وتوفري اخلدمات اليت تدعم النساء املعنفات، وذلك 
بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدني، كما أكدت أيًضا على أهمية توعية املرأة حبقوقها، وعلى أهمية 

مجع ونشر البيانات املتعلقة بالعنف املنزلي، وإزالة مجيع األسلحة النارية من املنازل. 
وجسدت توصيات الربنامج املبادئ األساسية التالية:

• جيب أن يهدف كل إجراء إىل ضمان أمان املرأة ومحايتها واستقالهلا، باإلضافة إىل سالمتها اجلسدية 
والعقلية واالجتماعية يف أعقاب تعرضها إلساءة املعاملة.

• جيب أن تكفل الدولة من خالل السياسات واملمارسات والقوانني رفع التمييز الذي ميارس ضد املرأة 
على أساس النوع االجتماعي، أو العمر، أو العرق، أو امليول اجلنسية، أو القدرات اجلسدية أو العقلية، 
أو الطبقة، أو اللغة، أو املعتقدات الثقافية أو الدينية، أو احلالة الزوجية، أو وضع األمومة، أو املواطنة، 

أو مكان اإلقامة.
• على احلكومات أن تتشاور مع الضحايا والناجيات، وأن تعمل معهن بشكل وثيق، وكذلك مع املنظمات 

غري احلكومية اليت تتمتع خبربات واسعة يف جمال التصدي للعنف املنزلي. 
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ا: االسرتاتيجيات واخلطط العربية يف إطار منظمة املرأة العربية:
اً
رابع

خالل السنوات القليلة املاضية قامت منظمة املرأة بوضع عدد من االسرتاتيجيات والسياسات واخلطط 
اليت تهدف إىل تعزيز مكانة املرأة وإىل محايتها من خماطر العنف بكافة أشكاله، حيث شكلت األساس 
الذي انطلقت منه املنظمة للعمل على تعزيز مكانة املرأة العربية ومناهضة كافة أشكال العنف ضدها، 

ومنها ما يلي:
1- أهداف املنظمة وسياساتها العامة املنطلقة من نظامها األساسي، واليت تؤكد على متكني املرأة وتعزيز 

مكانتها.
العربية اليت  املرأة  العربية اليت مت إطالقها عام 2002م خالل قمة  باملرأة  النهوض  2- اسرتاتيجية 

عقدت يف العاصمة األردنية.
3- توصيات املنتديات الفكرية اليت نظمتها املنظمة يف إطار مؤمتري قمة املرأة العربية األول والثاني.

4- توصيات املؤمتر األول ملنظمة املرأة العربية )ست سنوات بعد القمة األولي للمرأة العربية: اإلجنازات 
والتحديات( الذي عقد مبملكة البحرين يف نوفمرب/تشرين الثاني 2006م، واستهدف مراجعة واقع العمل 

العربي املعين باملرأة منذ مطلع األلفية، وكيفية االستجابة لتوصيات املنتديات الفكرية املشار إليها.
5- توصيات املؤمتر الثاني للمنظمة )املرأة يف مفهوم وقضايا أمن اإلنسان: املنظور العربي والدولي( الذي 

عقد يف أبوظيب عام 2009م، والذي أكد على محاية املرأة من العنف.
6- االسرتاتيجية العربية ملناهضة العنف ضد املرأة عام 2011م، واليت تهدف إىل مساعدة الدول العربية 

على وضع خطط عملها الوطنية لضمان تعزيز االلتزام السياسي ملناهضة العنف ضد املرأة)21(. 
وحتى ميكن للمنظمة توفري آليات عملية تدعم الدول العربية األعضاء يف العمل على وضع وتفعيل اآلليات 

الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة؛ فقد جاء إعداد اإلطار العربي حلماية املرأة من العنف. 

)21( اإلسرتاتيجية العربية ملناهضة العنف ضد املرأة، 2011م.
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• أهداف اإلطار. 
• القطاعات املعنية حبماية املرأة من العنف.

• الوقاية من العنف ضد املرأة.
• االستجابة حلاالت العنف ضد املرأة ضمن نهج القطاعات املتعددة.

• املتابعة والتقييم.

احملور الثالث

اإلطار العربي حلماية املرأة من العنف
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متهيد:

نهج  هو ضعف  العنف  من  املرأة  وبرامج محاية  اسرتاتيجيات  تنفيذ  تواجه  اليت  التحديات  أهم  لعل 
املؤسسات املتعددة، واعتماد التنسيق بني املؤسسات الشريكة العاملة يف جمال محاية املرأة على العالقات 
لتنفيذ اسرتاتيجية مناهضة  العربي كآلية  الشخصية أكثر منه على أسس مهنية؛ لذا مت تطوير اإلطار 
العنف ضد املرأة ومحايتها؛ ليكون وثيقة مرجعية عربية حتدد أسس مقرتحة لتقديم خدمات الوقاية 

واحلماية، وتعمل على سد الثغرات يف املمارسات القائمة. 
ويقوم اإلطار على نهج املؤسسات املتعددة، حيث يتطلب هذا النهج التعاون والتنسيق ما بني املؤسسات 
العاملة يف جمال محاية املرأة، وحتديد األدوار واملسئوليات املشرتكة هلذه املؤسسات، كمايتطلب أيًضا 
درجة عالية من التفاهم واالحرتام املتبادل لوجهات النظر املهنية املختلفة، وتبادل املعلومات واخلربات، 

وتقديم خدمات عالية اجلودة ضمن املعايري املتفق عليها.
كما يعرض اإلطار التوجه العام لسياسات وبرامج محاية املرأة واخلطوط العامة للخدمات الواجب تنفيذها 

عند تطبيق هذا اإلطار.

: أهداف اإلطار العربي حلماية املرأة من العنف:
اً

أوال

اهلدف العام من اإلطار: هو دليل اسرتشادي ومرجعي للدول العربية لتطوير برامج وأدلة إجرائية تفصيلية 
تراعي مستوى اخلدمات ونوعيتها، كما تراعي االختالف الثقايف واالجتماعي والتشريعي، حبيث يتم 

حتديد األدوار واملسئوليات يف إطار اخلدمات والتشريعات املتوافرة أو الواجب توافرها.
أما األهداف الفرعية من اإلطار فتتمثل فيما يلي:

• أهمية العمل ضمن نهج القطاعات املتعددة، واالستجابة الشاملة لضحايا العنف من النساء. 
• رسم اخلطوط العامة لعملية احلماية من العنف القائمة على نهج القطاعات املتعددة، ووضع األسس 

ملتابعة الربامج واخلدمات املقدمة وتقييمها. 
• إجياد لغة مشرتكة بني املتخصصني والعاملني يف جمال محاية املرأة ملساعدتهم على التوصل إىل فهم 

مشرتك لإلطار العربي؛ بهدف ضمان اتساق برامج مجيع القطاعات العاملة يف هذا اجملال. 
• تقديم تعريف جلميع املصطلحات املستخدمة، وقائمة باملؤشرات الدالة على وقوع العنف لتساعد مقدمي 

اخلدمات على الكشف املبكر عن حاالت العنف ضد املرأة.
• إعداد التوجه العام لسياسات وبرامج محاية املرأة، واخلطوط العامة للخدمات اليت جيب تنفيذها عند 

تطبيق اإلطار)22(. 
)22( اإلطار الوطين حلماية األسرة من العنف – اجمللس الوطين لشئون األسرة األردنية 2006م
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ا: القطاعات املعنية حبماية املرأة من العنف:
اً
ثاني

إن العنف ضد املرأة مشكلة متعددة اجلوانب والوجوه وال ميكن ألية مؤسسة منفردة التصدي هلا مهما 
بلغت كفاءتها املؤسسية والبشرية. إن التعامل مع مجيع جوانب مشكلة العنف األسري وما يتطلبه ذلك 
العاملة يف جمال  العمل املشرتك والتنسيق بني مجيع املؤسسات  الوقاية واحلماية يتطلب  من خدمات 
عملية  اخلدمات ومشوليتها خالل  تكامل  على ضرورة  املتعددة  املؤسسات  نهج  ويؤكد  األسرة،  محاية 
االستجابة حلاالت العنف وتقديم اخلدمات، مما ميثل حتدًيا جلميع املؤسسات العاملة يف جمال محاية 

األسرة. فهو مشكلة اجتماعية وصحية واقتصادية وثقافية يف الوقت نفسه.

إن االستجابة للعنف ضد املرأة على املستوى الوطين البد أن تكون متعددة تتشارك فيها مجيع القطاعات 
الصحية واالجتماعية والقانونية والرتبوية إضافة إىل مؤسسات اجملتمع املدني بشكل متواٍز ومتداخل، 
حبيث تكون منظمة يف إسرتاجتيات وطنية تنعكس يف خطط عمل تعزز النهج الوقائي والتدابري القانونية 
األمناط  تعديل  وتكفل  العنف،  من  املرأة  محاية  بدورها  تعزز  اليت  والثقافية  واالجتماعية  والسياسية 
االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، والقضاء على التحيزات واملمارسات العرفية ومجيع املمارسات 
األخرى القائمة على األدوار النمطية للرجل واملرأة، إضافة إىل نشر الوعي القانوني اخلاص جبرائم العنف 
ضد املرأة يف املناهج الدراسية ويف وسائل اإلعالم املرئي خاصة واملقروءة، وتوفري الدراسات القانونية املتعلقة 
باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، والتعرف على مدى احلاجة إىل توفري نظام متكامل حلماية املرأة من 
مجيع أنواع اإلساءة والعنف لتحقيق األمن االجتماعي، وتطوير منهج شامل وآليات متكاملة لتقييم طبيعة 
العنف ضد املرأة ونطاقه، وحتديد ما يرتتب على ذلك من تكاليف وميزانيات، إضافة إىل القيام بأحباث 
نوعية شاملة حول العنف ضد املرأة، وتطوير عملية مجع البيانات ورصدها وتقييمها، فضاًل عن تطوير 

نظام تقديم التقارير الوطنية حول محاية املرأة من العنف.

أسس  وفق  العنف  من  املرأة  حبماية  اخلاصة  الوطنية  واالسرتاتيجيات  والتوجهات  السياسات  ولبناء 
للظواهر واملشكالت  البيئي  التحليل  العمومية وإطار  منهجية علمية ميكن االستفادة من مبادئ الصحة 
اجملتمعية، حيث تنطلق مبادئ الصحة العمومية من إطار عمل حيدد أساليب وأسس حبث وفهم أسباب 
وعواقب العنف؛ وذلك للبناء عليها يف تطوير برامج الوقاية، والتدخالت، والتوعية. تتألف هذه األساليب 

من أربع خطوات، هي:
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1- حتديد املشكلة من خالل جتميع البيانات حول حجم العنف وجماله ومساته وعواقبه بصورة 
منهجية.

2- حتديد سبـب وقوع العنف باالعتماد على البحوث لتحديد أسباب العنف والعناصر املرتبطة به، 
والعوامل اليت تعمل على زيادة أو تقليص العنف، والعوامل اليت ميكن تعديلها من خالل التدخالت.
3- حتديد األساليب اجملدية يف الوقاية من العنف من خالل تصميم التدخالت وتنفيذها وتقيـيمها.

4- تنفيذ التدخالت الفعَّالة، ورصد مدى حتقيق النتائج املستهدفة.
البيانات واملعلومات اليت تشري إىل أنه  كما ينطلق إطار العمل البيئي يف معاجلة العنف ضد املرأة من 
العنف  أكرب خلطر  بشكل  أو اجملموعات  األفراد  بعض  تعرض  يفسر سبـب  أن  واحد  لعامل  ال ميكن 
البيئي للعنف بني األفراد بوصفه  العمل  بني األفراد، يف حني يكون اآلخرون مبأمن منه. وينظر إطار 
نتيجة للتفاعل بني عدة عوامل على أربعة مستويات: األفراد، والعالقة، واجملتمع احمللي، واملستوى 

االجتماعي ككل. 
وتعمل  األفراد،  سلوك  على  تؤثـر  البيولوجية  والعوامل  الشخصي  التاريخ  فإن  األفراد،  مستوى  فعلى 
على زيادة احتمال تعرُّضهم للعنف أو ارتكابه. ومن بني هذه العوامل: التعرض لسوء املعاملة يف مرحلة 
الطفولة، واالضطرابات الشخصية أو النفسية، وتعاطي املسكرات أو مواد اإلدمان، وسابقة التصرُّف بعنف 

أو التعرض لالعتداء.
أما على مستوى العالقات الشخصية، فقد تؤثـر العالقة مع أفراد األسرة واألصدقاء واألزواج واألقران على 
خماطر التعرض للعنف أو ارتكابه، على سبيل املثال فإن مصادقة أقران يتسمون بالعنف قد تؤثِّر على 

احتمال تعرُّض الفتيان للعنف أو ارتكابه.
والسياق اجملتمعي الذي تـنشأ فيه العالقات االجتماعية، مثل: املدارس، واألحياء، وأماكن العمل، قد 
يؤثـر أيًضا على العنف. فعوامل االختطار هنا قد تـتضمَّن مستوى البطالة، وكثافة السكان، واحلراك 

السكاني، ووجود جتارة حملية يف السالح أو املخدرات.
أما على مستوى العوامل االجتماعية، فقد تؤثـر العوامل االجتماعية على سبل تشجيع أو تثبيط العنف. 
االقتصادي  التفاوت  حتفظ  اليت  واالجتماعية  االقتصادية  السياسات  تـتضمن:  االجتماعية  والعوامل 
واالجتماعي بني األفراد، وتوافر األسلحة، واملعايـري الثقافية واالجتماعية اليت تكتـنف سيطرة الذكور 
على اإلناث، وسيطرة اآلباء على األبناء، واملعايـري الثقافية اليت تقر العنف كأحد الطرق املقبولة حلل 
النـزاعات. وإطار العمل البيئي يعطي لتأثري العوامل على مستوى واحد فقط نفس األهمية اليت يعطيها 

للتفاعل بني العوامل على خمتلف املستويات)23(.

)23( منظمة الصحة العاملية، النقرير العاملي حول العنف والصحة، 2002م.
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العنف ضد املرأة والقطاعات املختلفة: 

القطاع الصحي:
 يعد القطاع الصحي من أهم القطاعات؛ حيث يتم من خالله تقديم اخلدمات العالجية أو االستشارات 
الطبيه، وبالتالي الكشف بشكل مباشر على احلاالت املتعرضة للعنف وحتويل تلك احلاالت للجهات 
صاحبة االختصاص. فالنساء يف العادة تقوم مبراجعة اخلدمات الصحية ألكثر من سبب، إما خالل احلمل 
أو الرعاية ألطفاهلن أو بسبب أمل معني. وخدمات الرعاية الصحية هي خدمة العالج والوقاية الصحية 
املقدمة حلاالت العنف )املؤكدة أو املشتبه بها( من خالل اخلدمات املقدمة من الطب العام أو التخصصات 
املختلفة مبا يف ذلك طب األسنان، والطب الشرعي، والطب النفسي، والطب البديل املتكامل، والصيدلة، 
والقبالة، والتمريض. ونظًرا ألهمية هذا القطاع يف الكشف اجلسدي والنفسي عن طبيعة العنف وآثاره، 
وتقديم العالج والتحويل إىل اجلهات املختصة ؛ فإنه من األهمية إعداد إجراءات واضحة للقطاع الصحي 

للمساعدة يف الكشف والتحويل حلاالت العنف ضد املرأة.

القطاع االجتماعي:
تقوم اخلدمات االجتماعية مبا تتضمنه من خدمات نفسية وخدمات إرشادية على مساعدة حاالت املرأة 
املعنفة على جتاوز حالة العنف وآثارها وأسبابها واآلثار السلوكية واالجتماعية اليت ترسخها، ومساعدتها 
املتاحة إلنهاء  املوارد  النفسي واالجتماعي مع تغريات احلياة ومستجداتها، واستكشاف  التكيف  على 
العنف ضدها، كما تقدم اخلدمات االجتماعية خدمة اإليواء واحلماية وتوفري مكان آمن للجوء إليه بشكل 
املعنفة خالل فرتة اإليواء، ويعمل على خلق فرص  للمرأة  مؤقت، حيث يليب االحتياجات األساسية 

متكنهم من العودة إىل حياتهم الطبيعية.
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إن ممارسة العنف ضد املرأة غالًبا ما يتأثر باألوضاع االجتماعية احمليطة. وتقوم اخلدمات االجتماعية 
على دراسة من ميارس العنف وتشخيص ذلك السلوك ومصدره وكيفية معاجلته، مع األخذ يف االعتبار 
العوامل غري املرئية أو غري الظاهرة اليت حتيط بالعوامل االجتماعية والثقافية والفقر والبطالة؛ مما يؤثر 

يف حدوث العنف أو تكراره.

القطاع القانوني:
إن العنف ضد املرأة يعد جرمية يف كثري من أشكاله، وخاصة العنف اجلنسي واجلسدي؛ وبالتالي فإن 
من  سواء  اجلرائم،  ارتكاب  ومنع  القانونية  احلماية  لتوفري  السريع  التدخل  هو  األمن  أو  الشرطة  دور 
خالل الكشف عن تلك اجلرائم، أو تلقي البالغات عن حاالت العنف اليت متارس ضد النساء، وإجراء 
املختص؛  القضاء  إىل  اجلناة وحتويلهم  والقبض على  للضحايا،  توفري احلماية  أو  األولية،  التحقيقات 
ولذلك جيب تدريب الشرطة، ووضع إرشادات عامة ألفرادها للتعامل مع حاالت العنف، وجيب حماسبة 
املقصرين منهم يف محاية النساء أو يف تعريضهن ملزيد من العنف. بعض الدول وفرت شرطة نسائية من 
عدد من التخصصات املعنية بالتعامل مع حاالت التعرض للعنف املنزلي لتسهيل مكافحته، حيث تقوم 
موظفات البوليس يف تلك الوحدات النسائية بتوفري الدعم القانوني واملعنوي للضحايا وإسكانهن و تقديم 

كل ما يلزمهن يف حالة التعرض للعنف.
ويعد القضاء من القطاعات املهمة يف التعامل مع حاالت العنف ضد النساء؛ لذا فإن تعديل التشريعات 
وتطويرها حبيث تشكل رادًعا قويًّا ألي من السلوكيات العنيفة جتاه املرأة يعد من املمارسات املهمة على 

مستوى الدولة بهدف إيالء قضية حماربة العنف ضد املرأة أولوية وطنية. 

القطاع الرتبوي:
التنشئة االجتماعية لألفراد، مما يسهم يف تعزيز  الركائز األساسية يف عملية  القطاع الرتبوي أحد  يعد 
السلوكات اإلجيابية جتاه اآلخر. هذا وتعد املدرسة أحد املرتكزات الرئيسة يف تنشئة اجليل؛ وبالتالي فإن 
االهتمام باملناهج الرتبوية اليت تعزز احرتام اآلخر ونبذ السلوكات العنيفة مبا يعزز االجتاهات اإلجيابية 
لدى األطفال يف سن مبكرة؛ لذا كان على الدولة أن تضع ضمن خمططاتها الرتبوية واالجتماعية منهًجا 
ا يف املدرسة يعلم األطفال كيفية التعامل مع اجملتمع واألسرة؛ وذلك ملعاجلة العنف من اجلذور،  خاصًّ
وتغيري املناهج املدرسية اليت تكرس النظرة النمطية للمرأة، لكي يكون للمدرسة دور مكمل لدور األسرة 
يف تربية األبناء على نبذ الصورة النطية للمرأة. فإنهاء العنف على املستوى البعيد لن يكون إاّل مبعاجلة 
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جذور العنف والقضاء على املنابع اليت تعمل على إنتاجه، وذلك من خالل رسم وتفعيل إسرتاتيجيات 
الصورة  تغري  يف  املنزلية  للرتبية  كبرية  أهمية  هناك  كذلك  للطفل.  والثقافة  واإلعالم  التعليم  يف  موحدة 
النطية جتاه املرأة، وذلك من خالل تثقيف األبناء -وخاصة الذكور على أن احلياة األسرية تقوم على 
املساواة والشراكة، وأن املرأة كيان مستقل وجيب أن حترتم على هذه األساس، كذلك ال بد من تثقيف 
أفراد األسرة على نبذ كل أنواع العنف يف معاجلة اختالف الرأي، وأن يكون التحاور والتفاهم هو أساس 

العالقات األسرية؛ مما يقود إىل عائلة سعيدة يسودها االحرتام املتبادل.
 ويشمل القطاع الرتبوي املراحل التعليمية املختلفة، اليت ينبغي أن يشتمل دورها بشكل أكرب على الوقاية 
من خالل: عمليات التوعية والتدريب على احلقوق بشكل عام، وتضمني مفاهيم حقوق اإلنسان والعدل يف 
املناهج التعليمية اليت تقوم بتدريس عدم العنف وحقوق اإلنسان واملرأة، واليت ينبغي إدراجها منذ املراحل 
االبتدائية وحتى املراحل العليا يف التعليم، وإصالح املناهج التعليمية حبيث تربز الدور املهم والريادي 
للمرأة يف التاريخ مبا يسهم يف تعديل الصور النمطية للتعامل بناء على اجلنس. وينبغي أيًضا معاجلة 

مشكلة عدم التحاق النساء أو استمراهن بكافة مراحل التعليم لرتسيخ مشاركتهن العامة يف اجملتمع.

قطاع مؤسسات اجملتمع املدني:
تعد اخلدمات املقدمة من مؤسسات اجملتمع املدني -وخاصة اجلمعيات األهلية وغري احلكومية- واملتعلقة 
بالكشف وتلقي الشكاوي والتحويل من القطاعات املهمة من أهم اخلدمات؛ وذلك ألنها أكثر قرًبا وثقة من 
قبل النساء، إضافة إىل ما تتمتع به من دور يف حتويل مشكالت النساء ومعاناتهن إىل محالت للمطالبة 
باملزيد من العدالة وقوانني احلماية عرب قطاعات الصحة والتشريع والقضاء، كما تعمل هذه اجلمعيات على 
توعية النساء وتدريبهن للحياة بكرامة واستقالل يضمن عدم اعتمادهن على الغري وعدم تعرضهن للحاجة، 
وتعمل يف الدفاع عن حقوق النساء ومحايتهن من العنف عرب الضغط على احلكومات املعنية وصناع القرار 

الحرتام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية سيداو.
اليت  تلك  سواء  املرأة،  ضد  بالعنف  املتعلقة  القضايا  من  العديد  مع  املدني  اجملتمع  مؤسسات  تتعامل 
تقدم خدمات إرشادية أو صحية أو اجتماعية، كتوفري خط ساخن ملعاجلة احلاالت الطارئة على مدار 
الساعة، وتوفري مالجيء للسكن وخدمات حضانة ورعاية لألطفال، فالكثري من املنظمات اخلريية تعمل 
على صياغة برامج إلعادة تأهيل النساء معنويًّا ونفسيًّا للتغلب على آثار العنف، ومن ذلك إنشاء مجاعات 

الدعم املعنوي واملساندة بني الضحايا أنفسهن.
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ا: الوقاية من العنف ضد املرأة:
اً
ثالث

تعّرف الوقاية من العنف ضد املرأة على أنها جمموعة من التدابري واإلجراءات املبنية على فهم السياق 
االجتماعي- الثقايف للعنف، ووضع نظام تدخل مبين على نهج وأسلوب متعدد اجلهات تقوده مؤسسة 
أو هيئة حملاربة العنف، حبيث تتناول هذه التدابري الفرد والعالقات االجتماعية واجملتمع، وتتبنى 
النهج املؤسسي املتعدد القائم على الشراكة والتنسيق والتعاون بني خمتلف اجلهات املعنية بالعنف ضد 
املرأة، مثل: الشرطة، والقضاء، واملدارس، ومؤسسات اجملتمع املدني، وبني خمتلف الربامج االجتماعية 
يف  والقانونية  والثقافية  االجتماعية  واملعطيات  السياق  فهم  على  املبنية  واإلعالمية  والرتبوية  والصحية 
اجملتمع. وهناك ثالثة مستويات من الوقاية تتداخل فيما بينها ويدعم بعضها البعض يف إحكام دائرة 
الوقاية واحلماية من العنف ضد املرأة، وهي األولية والثانوية واملستوى الثالث )الثالوثية(، حيث يرتكز 
الفرق بني هذه املستويات على الفئة املستهدفة وطبيعة الربامج اليت تعتمدها؛ حيث إن الوقاية األولية 
بعد  العنف  املباشرة حلاالت  الثانوية تهدف لالستجابة  والوقاية  العنف قبل حدوثه،  تهدف إىل منع 

حدوثه، والوقاية الثالثة تركز على الرعاية طويلة األمد بعد وقوع العنف كما يوضحها الشكل التالي:

 
المرأةالعنف ضد  الوقايـــة مــن مستويات  

 الوقاية الثالوثية

 ثقافة مجتمعية ترفض العنف

  يمؤسس مبكر وتدخل كشف

التاهيل والدمج االجتماعي  إعادة  

وليةألاالوقاية   

لثانوية االوقاية  
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والتدابري  باإلجراءات  تعنى  اليت  وهي   :)Primary Prevention( األولية  الوقاية   )1(
اليت تتخذها املؤسسات الرمسية واألهلية قبل حدوث العنف، وتعمل على منع حدوثه وحتصني املرأة 
واجملتمع ضد العنف، وتعنى كذلك بوضع وتنفيذ برامج التوعية اجملتمعية حول العنف وآثاره بهدف 
احلد من وقوع العنف من خالل تعبئة الرأي العام وإجياد ثقافة جمتمعية ترفضه، وتعزيز السلوكيات 
واملفاهيم اإلجيابية داخل اجملتمع جتاه املرأة، وإزالة عوامل اخلطورة االجتماعية والثقافية اليت تزيد 
املرأة  بالعنف ضد  بالتعريف  الوقاية األولية بشكل عام  برامج  العنف ضدها. وتعنى  من فرص ممارسة 
وخماطره وباخلدمات والربامج اليت تقدمها املؤسسات حلاالت العنف على مستوى اجملتمع. وهناك عدد 

من األساليب اليت ميكن اتباعها، وهي:
•التوعية: تركز برامج التوعية العامة على توعية اجملتمع مبخاطر العنف ضد املرأة على األسرة واجملتمع 
والقوانني  بالتشريعات  التعريف  بهدف  القانونية  والتوعية  العنف،  ترفض  ثقافة  وتعزيز  تنمية  بهدف 
املتعلقة حبماية املرأة من العنف وباخلدمات القانونية املتوافرة للضحايا. وميكن نشر مفاهيم محاية املرأة 
من العنف من خالل محالت التوعية اإلعالمية العامة، واحملاضرات يف املدارس، ومن خالل تضمينها 
يف املناهج الدراسية يف املدارس واملعاهد واجلامعات، ووضع برامج خاصة لتدريب وتوعية العاملني يف 
مؤسسات تقديم اخلدمة، مثل: وزارة الرتبية والتعليم، والصحة، والتنمية االجتماعية، والقضاء، واألمن 

العام، وكذلك تفعيل دور قادة الرأي العام كرجال الدين واإلعالميني. 
• التمكني: وذلك من خالل توفري الفرص للمرأة ومتكينها من االستفادة من طاقاتها، حيث يأخذ التمكني 
عدة أوجه، منها متكينها اقتصاديًّا ومعرفيًّا، فالتمكني االقتصادي هو زيادة قدرة املرأة يف احلصول على 
حقوقها االقتصادية، واعتمادها على نفسها، وتنمية قدراتها الذاتية اليت تنعكس بدورها يف قدرتها على 
على  قدرتها  من خالل حتسني  املعريف  التغيري يف اجملتمع  اجتاهات  يف  والتأثري  احلياة،  يف  االختيار 
الوصول إىل مصادر املعلومات، وتوفري برامج الدعم هلا؛ مما سيعزز من قدرتها على محاية نفسها من 

العنف ويؤهلها للتعامل مع املشكالت واملعوقات اليت تواجهها.
تطوير سياسات واسرتاتيجيات محاية املرأة: تطوير سياسات واسرتاتيجيات وطنية تهدف إلجياد   •
التعليم  فرص  وتوفري  واجلرمية،  والبطالة  الفقر  مثل:  االجتماعية،  االقتصادية-  للمشكالت  احللول 
للجميع؛ مما يساعد على خلق بيئة رافضة للعنف، باإلضافة لوضع اسرتاتيجيات وخطط تعاجل مشكلة 
العنف ضد املرأة وحتدد خدمات الوقاية واحلماية الواجب توافرها وأساليب العمل وأسس املتابعة والتقييم 

للحد من هذه املشكلة.
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بناء قدرات املؤسسات االجتماعية والصحية والقانونية والرتبوية مقدمة اخلدمة حلاالت العنف ضد   •
املرأة، حيث إن حتسني قدراتها ميكنها من توفري خدمات متكاملة من خالل تطوير سياسات مؤسسية، 
ومعايري وإجراءات مؤسسية لتقديم اخلدمة، وتوضح أطر التعاون والتشارك فيما بينها يف تقديم اخلدمة 
بصورة حتدد أدوارها ومسئولياتها، وتدريب املعنني بالتعرف على العنف -مثل العاملون يف املدارس ويف 
والتعامل مع  الكشف  العام- على طرق  األمن  وأفراد  الصحية،  ومقدمو اخلدمات  االجتماعي،  اجملال 
حاالت العنف وحتويلها للجهات املعنية، وحتسني طرق وصول الفئات األكثر عرضة للعنف إىل املعلومات 

حول اخلدمات وطرق الوقاية واحلماية من العنف.

الواجب  والتدابري  اإلجراءات  وهي   :)Secondary Prevention( الثانوية  الوقاية   )2(
اختاذها بعد حدوث العنف، واليت تتخذها املؤسسات الرمسية واألهلية بهدف توفري خدمات الرعاية 
املتكاملة من الناحية الصحية واالجتماعية والقانونية ملعاجلة حاالت العنف ضد املرأة، ومساعدتها على 
جتاوز حمنة العنف، واحلد من تفاقم حالتها من خالل التشخيص وتوفري خدمات احلماية وفق منهجية 
تشاركية تضمن تقديم خدمات كاملة وشاملة حلاالت العنف، وتوفر بيئة آمنة هلا تراعي كرامتها، وترتكز 

هذه التدابري يف:

• توفري آليات لإلبالغ معلنة وتتوافر فيها السرية بطريقة تعمل على تشجيع املرأة على اإلبالغ عن العنف، 
وتولد الثقة لديها بأنه سيتم التعامل مع البالغ جبدية.

• وضع آليات وإجراءات لتدخل أفراد الشرطة ومقدمي اخلدمات االجتماعية والصحية تراعي االحتياجات 
الفردية للمرأة املعنفة عند االتفاق على طبيعة اإلجراءات اليت سيتم اختاذها ملعاجلة العنف.

• توفري البيئة التشريعية والقانونية اليت حتفظ حقوق املرأة املعنفة ضمن إجراءات وآليات التعامل معها، 
وتراعي احيتاجاتها ضمن إطار اجتماعي ويف اإلطار األسري. 

املعنفات  النساء  الرعاية واحلماية واحتياجات  توفري خدمات وبرامج ذات جودة تغطي كافة أمناط   •
وأسرهن ومرتكيب العنف.

• تعزيز التعاون بني القضاء والشرطة واخلدمات الصحية واالجتماعية والرتبوية ومؤسسات اجملتمع املدني 
ألغراض اإلبالغ والتسجيل والتصدي والتحويل حلاالت العنف ضد املرأة.
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)3( الوقاية الثالوثية )Trinitarian Prevention(: وهي اليت تعنى باألزمة قبل انتشارها 
الرمسية  املؤسسات  تتخذها  اليت  والتدابري  اإلجراءات  اجتماعية. وهي  أن تصبح مشكلة وظاهرة  وقبل 
واألهلية بهدف إزالة النتائج السلبية للعنف من خالل العمل مع الضحية وحميطها لبناء ما حتطم من 
العالقات، ولتمكينها من مقاومة احتمال وقوع العنف مرة أخرى من خالل الرتكيز على تنمية ما لديها 
من قدرات وإمكانيات تساعدها على االندماج يف اجملتمع وممارسة حياتها الطبيعية، وذلك عن طريق 
برامج التأهيل وإعادة التعلم والرعاية الالحقة، كما تركز الوقاية الثالوثية على برامج العمل مع مرتكيب 
العنف وتقديم املساعدة هلم على إدراك عواقب ما ارتكبوه وأن ما قاموا به غري مقبول، حتى ال تتكرر 
ممارستهم للعنف. ومن بني اإلجراءات والتدابري اليت تتخذ إلعادة دمج حاالت العنف يف اجملتمع يف 

هذا املستوى من الوقاية ما يلي:
• تنفيذ برامج التأهيل الطيب والرتبوي واالجتماعي واملهين.

• عالج اآلثار النفسية واالجتماعية املرتتبة على العنف أيًّا كان نوعها للحيلولة دون حدوث اضطرابات 
نفسية، أو سوء توافق املرأة مع نفسها، أو عدم تكيفها مع بيئتها االجتماعية احمليطة، وختفيف مشاعر 

النقص والدونية والشعور بالفشل واالجتاهات العدوانية لديها حنو اجملتمع.
• حتقيق أكرب قدر ممكن من االستقالل االقتصادي بالكشف عن قدرات املرأة وإمكانياتها ومهاراتها اليت 

تستطيع استغالهلا، واختيار جماالت التدريب املهين اليت تتفق مع قدراتها.
• تنفيذ برامج اإلرشاد ملساعدة املرأة وأسرتها على جتاوز مشكلة العنف وتعزيز مهارات التواصل االجتماعي 

اإلجيابية لديهم.

ا: االستجابة حلاالت العنف ضد املرأة ضمن نهج القطاعات املتعددة:
اً
رابع

تنطلق اسرتاتيجيات املنهج التكاملي يف الوقاية من العنف ضد املرأة من أن مسئولية الوقاية من العنف هي 
مسئولية مشرتكة بني مؤسسات اجملتمع الرمسية وغري الرمسية من خالل التدخل يف جذوره ومسبباته 
يف وقت مبكر عرب أوساط اجملتمع املختلفة؛ فالعنف ضد املرأة خيتلف اليوم من حيث حجمه ونوعه 
ودوافعه ومرتكبيه ووقت ووسائل وتكرار وأماكن ارتكابه، األمر الذي جيعله أكثر تعقيًدا من ذي قبل 
عند حماولة الوقاية منه وتتبعه والتحكم فيه والسيطرة عليه؛ ومن هنا فإن املفهوم التكاملي للوقاية من 
واليت حتمل  الرمسية،  وغري  الرمسية  واملؤسسات  اهليئات  من  عدًدا خمتلًفا  يتضمن  املرأة  العنف ضد 
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أهداًفا مشرتكة تتمثل يف: مكافحة العنف ضد املرأة، واحلد منه: والتقليل من آثاره، وخفض معدالت 
ممارسته، وتقديم خدمات ومنافع وقائية وعالجية للضحايا واجلناة، فاجلهود احلكومية مهما بلغت يف 
مستواها من الناحيتني البشرية والتقنية، تظل عاجزة عن حتقيق مستوى مقبول من األمن للمرأة وتظل 
عاجزة كذلك عن وقايتها من العنف، ما مل تعززها جهود املؤسسات األهلية مبا يدعم فاعليتها وكفاءتها 

يف التصدي للعنف ضد املرأة. 

يتطلب  واهليئات اجملتمعية  األجهزة  بني  املرأة  العنف ضد  من  الوقاية  التكامل يف جهود  إن حتقيق 
توحيد وسائل وبرامج وأنشطة كافة املؤسسات واهليئات الوطنية األهلية ضمن اسرتاتيجيات وطنية خاصة 
حبماية املرأة من العنف كمرجعية وطنية لوقاية املرأة ومحايتها من العنف، باإلضافة إىل إجياد مؤسسة 
التنسيق  واحلماية من خالل  الوقاية  ووضع سياسات  التخطيط  مهمة  تتوىل  الدولة  وطنية على مستوى 
ذات  وأهلية  وطنية  ومؤسسات  وزارات  من  املرأة  ضد  العنف  مبكافحة  املعنية  القطاعات  بني خمتلف 
عالقة، وإجياد منهجية عمل وطنية تعتمد منهج الشراكة الفاعلة بني كافة املؤسسات الوطنية الصحية 
واالجتماعية والقانونية والرتبوية يف التعامل مع حاالت العنف ضد املرأة من خالل مفهوم إدارة احلالة، 
الذي يركز على ضرورة إجياد جهة/جهات وطنية مؤهلة ومتتلك األطر القانونية اليت تؤهلها للقيام بدور 
إدارة احلالة والتنسيق مع كافة اجلهات املعنية لوضع خطط التدخل الالزمة حلاالت النساء املعنفات 

ومتابعتها، مبا يضمن حتقيق املصلحة الفضلى للحاالت وعدم االزدواجية يف التدخالت فيما بينها. 

: أسس ومنطلقات االستجابة حلاالت العنف ضد املرأة ضمن هنج القطاعات املتعددة:  أوالاً

القيام  من  ومتكينها  العنف  من  املرأة  شأنها محاية  من  اليت  اخلدمات  تقديم  مسئولية  أن  من  انطالًقا 
بوظائفها وتعزيز دورها يف بناء اجملتمع تقع على عاتق العامللني باملؤسسات املعنية بقضية العنف ضد 
املرأة، ومن أهمية تعزيز االلتزام املؤسسي العام حنو العمل التشاركي لتحقيق هذه الغاية والتأكد من أن 
املرأة  املبذولة خلدمة  التنسيق بني اجلهود  وتعزيز  اجلودة،  وعالية  متميزة  للحاالت  املقدمة  اخلدمات 
املستوى  العنف حبيث تضمن  املرأة من  يتم االعتماد عليها يف عملية محاية  ومحايتها، وتبين معايري 
املقبول من األداء املؤسسي الالزم للقيام باملهام املناطة بها أثناء عملية التدخل ومعاجلة حاالت العنف 

ضد املرأة، ومن هذه األسس ما يلي:
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1- مجيع التشريعات الالزمة تضمن املساواة يف احلقوق والواجبات جلميع األفراد ذكوًرا وإناًثا داخل 
اجملتمع ويف جمال العمل وخمتلف جماالت احلياة. 

• مجيع التشريعات والقوانني واألنظمة تضمن محاية املرأة من كافة إشكال العنف.
• مجيع القوانني املتعلقة حبماية املرأة معروفة للمجتمع ومفعلة ومطبقة يف مجيع املؤسسات كل حسب 

اختصاصه.
• اإلجراءات القانونية اخلاصة بتلقي الشكاوى واالستماع إىل اإلفادات والشهادات مؤسسية وتستند إىل 

دليل إجراءات واضح وموثق.

2- مجيع اجلهات املعنية حبماية املرأة على وعي تام باملهام املناطة بها، وتقدر وحترتم املهام اليت 
تقوم بها كل جهة. 

اجلهات املعنية حبماية املرأة تتضمن اخلدمات االجتماعية، وخدمات الرتبية والتعليم، واخلدمات   •
الصحية، واخلدمات الشرطية، واهليئات القضائية، واهليئات التطوعية، واجملتمع. 

• كل جهة من اجلهات املعنية حبماية املرأة مطلعة على املسئوليات واإلجراءات املناطة بكل اجلهات 
األخرى. 

• كل جهة من اجلهات املعنية حبماية املرأة على وعي تام بنقاط االلتقاء يف اخلطوات اإلجرائية بينها 
وبني اجلهات األخرى، وتسعى لتحقيق التنسيق والتعاون معها.

3- مجيع املعنيني حبماية املرأة لديهم فهم واحد لكل حالة ولكل مرحلة ولكيفية إشراك املرأة يف إدارة 
شئونها.

املؤسسات واملهنيون صادقون وواضحون مع املرأة مبا يتعلق بأدوارهم املهنية ومسئولياتهم وقدراتهم   •
وتوقعاتهم وحدودهم.

• يتم تقييم وضع املرأة بشكل دوري وفًقا للمعطيات واملستجدات على حالتها، وينعكس ذلك على خطط 
التدخل. 

• تستجيب املؤسسات للحاجة لتغيري القائمني على إجراءات محاية املرأة بآخرين يف حالة التأكد من أن 
تدخالتهم مل تعد بناءة أو كافية لتحقيق اهلدف منها.
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الرعاية  املرأة معززة وتعمل على رفع سوية  املعنية بالعنف ضد  التنسيق والشراكة بني املؤسسات   -4
املقدمة ومنع االزدواجية واالحتكار.

• هناك تعاون بني القضاء والشرطة واخلدمات الصحية واالجتماعية والرتبوية ومؤسسات اجملتمع املدني 
ألغراض اإلبالغ والتسجيل والتصدي والتحويل حلاالت العنف األسري.

حتديد  وبه  ومفعل  واضح  اخلدمات  تقدم  اليت  املؤسسات  بني  والتحويل  والتسجيل  اإلبالغ  نظام   •
للمسئوليات واإلجراءات واألدلة.

املتعلقة  اإلجراءات  املدني يف مجيع  اجملتمع  ومؤسسات  احلكومية  املؤسسات  بني  االتصال  قنوات   •
بالوقاية واحلماية من العنف مفتوحة وواضحة. 

5- برامج تعزيز قدرات ومهارات التعامل مع حاالت النساء املعنفات متوافرة جلميع العاملني يف املهن 
املعنية بالتعامل مع هذه احلاالت.

• الدورات التدريبية املتخصصة خمططة باتباع األسلوب التشاركي بني اجلهات املختلفة.
والشرطة  الصحية،  اجملاالت  يف  العاملني  ومهارات  قدرات  تعزز  املتخصصة  التدريبية  الدورات   •
وطرق  املبكر  الكشف  أساليب  على  التعرف  على  والقانونيني،  والنفسيني،  االجتماعيني  واألخصائيني 

الوقاية من العنف األسري وكيفية التعامل معه.
املرأة مشولية يف طرحها،  العنف ضد  بالتعامل مع  املعنيني  للمهنيني  املتخصصة  التدريبية  الدورات   •
التحقيق واالستماع، والتشريعات  وتغطي مهارات االتصال والتواصل، وأخالقيات املهنة، وأخالقيات 

ذات العالقة، وإجراءات التبليغ والتحويل وتشريعات محاية الشهود.
• الدورات التدريبية املتخصصة تعزز قدرات ومهارات العاملني يف جمال املتابعة والتقييم. 

6- العاملون يف جمال محاية املرأة من العنف هلم دور حمدد يف مجيع مراحل التدخل، هي:
• الكشف واإلبالغ عن حاالت العنف ضد املرأة.

• تشخيص احتياجات النساء املعنفات والعمل على توفريها.
• ختطيط وتوفري الرعاية والدعم للنساء األكثر عرضة للخطر.

الالزمة  اخلطط  ووضع  املرأة  العنف ضد  بدراسة حاالت  اخلاصة  واملؤمترات  اجللسات  يف  املشاركة   •
حلمايتها. 
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7- جراءات التعيني يف املؤسسات اليت تقدم اخلدمة للنساء املعنفات إجراءات واضحة ودقيقة وقادرة 
على ضمان توفري عاملني مؤهلني للتعامل مع حاالت النساء املعنفات. 

• إجراءات التعيني تتضمن معايري واضحة وحمددة النتقاء املوظفني املناسبني للعمل.
• للعاملني وصف وظيفي يوضح املهام املناطة بكٍل منهم وعالقة مهامهم مبهام اآلخرين.

8- للمؤسسات مقدمة اخلدمة حلاالت النساء املعنفات منهجية مؤسسية يف التعامل مع حاالت العنف.

• للمؤسسة فلسفة وأهداف مكتوبة يسهل الوصول إليها من قبل العاملني واملقيمني.
اإلدارية  وُتطبَّق يف مجيع اجملاالت  دوريًّا  وإجراءات حُتدَّث  ودليل سياسات  للعمل  آلية  للمؤسسة   •

والرعوية يف املؤسسة.
باألنظمة  املعرفة  كامل  لديهم  احلاالت  مع  يتعاملون  الذين  واألفراد  واملؤسسات  واملهنيون  العاملون   •

واخلدمات املتوافرة يف جمتمعاتهم وكيفية احلصول على اخلدمات وحتويل احلاالت.
• ُتتَّبع خطوات وبروتوكوالت مكتوبة يف تتبع احلالة، وتتضمن التقييم املبدئي واحلماية الطارئة )إذا دعت 
احلاجة(، ثم إعداد اللجنة للتقييم الشامل واحلماية املبدئية للمعنفة واملتابعة. ويتم العمل يف كل هذه 

اخلطوات مع فريق يعد للقيام باخلطوات املرسومة حبسب كل حالة.
• العاملون يظهرون مستوى من املهارة يتناسب واحتياجات عملهم ومهامهم ومسئولياتهم.

• للمؤسسة نظام فاعل لضبط اجلودة وحتسني األداء.

9- تتوافر لدى املؤسسات سجالٌت تساعدها على التوثيق وحفظ املعلومات واإلجراءات اخلاصة باحلاالت.

• يتوافر يف كل مؤسسة سجل لكل حالة حيتوي على تقارير التحويل والدخول واإلجنازات واخلروج 
واألحداث اخلاصة واخلطة العالجية.

• السجل حيدَّث دوريًّا ويعكس احتياجات احلاالت واملتغريات حتى تارخيه. والسجل متوافر ويسهل 
الرجوع إليه عند احلاجة من قبل العاملني وأصحاب الشأن.

• املؤسسة مسئولة عن السرية التامة للمعلومات املوجودة يف سجالت احلاالت. ومُينع إفشاء أية معلومات 
إال بأمر احملكمة، وحسب اإلجراءات القانونية املتبعة يف الشكاوى واملراجعات.
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والتدخل حلاالت  والتخطيط  ودراسة  واحد يف حتديد  كفريق  املعنيون  واألفراد  املؤسسات  تعمل   -10
العنف، وتوفري البيئة املالئمة هلا للحصول على النتائج املرجوة من التعامل مع احلاالت.

• ُيشكَّل فريق من مجيع اجلهات املعنية بتقديم اخلدمة لدراسة احلالة ووضع خطة التدخل وحسب 
خطة  بنود  واملتابعة جلميع  والتدخل  والتخطيط  الكشف  عن  مسئولون  الفريق  أعضاء  ومجيع  احلالة. 

التدخل، وحتدد مهام كل عضو يف الفريق والوقت احملدد ألداء تلك املهام.
• حُيدَّد مدير لكل حالة، على أن يكون الشخص قادًرا على التنسيق بني املؤسسات. ويراعي أن يكون 
مدير احلالة ذا معرفة تامة وذا موضوعية عالية وقدرة على القيادة والتنسيق والتأثري باجلماعات ومشاركة 

األفراد واملؤسسات وضمان إلزامها.
• دور اللجنة يركز على وضع خطة للعمل والتنسيق بني مجيع املؤسسات والعائلة، وتأكيد دور كل من 
األفراد واملؤسسات، وبيان احلاجة إىل تقييم ختصصي، وتوضيح اخلطة والتدخل الالزم والتغيري الضروري 

للوصول إىل النتائج املرجوة.
• خطة التدخل حتتاج إىل معلومات أساسية أقلها: تاريخ تتابع األحداث، وتاريخ املتابعة مع مجيع 
احلالية  السالمة  وضع  يبني  وحتليل  واجلسدي،  والنفسي  الصحي  املعنفة  وضع  واألفراد،  املؤسسات 

واملستقبلية للمعنفة، حتديد عناصر التهديد واخلطر واحتياجات املعنفة.
• يتم تقديم اخلدمات من ِقَبل مشرف احلالة وحسب األولويات احملددة يف مرحلة التخطيط.

11- التبليغ مسئولية كافة املؤسسات واألفراد العاملني، وأي شك أو أدلة عن أوضاع تهدد سالمة املرأة 
وتعرضها للعنف ُتبلَّغ به املؤسسات املعنية.

• مجيع تقارير التبليغ تؤخذ جبدية تامة، ويفتح بها ملف التحقيق مهما كان نوع التقرير ومهما كان 
املبلغ.

• ُيتعامل مع القضايا الطارئة يف أقرب فرصة ممكنة وخالل 24 ساعة.
• مجع املعلومات والتحري يتم يف مجيع احلاالت املبلغ عنها.

إذا أمكن،  املعلومات األولية حتدد أسباب اإلحالة وطلب اخلدمة وتسجل وقت اإلحالة وتارخيها   •
ومضمون التبليغ، والقرار املتخذ، واملبلغ، ومستلم التبليغ.
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ثانيًا: إجراءات التدخل يف حاالت العنف ضد املرأة ضمن هنج القطاعات املتعددة:  
يؤكد نهج املؤسسات املتعددة على ضرورة تكامل اخلدمات ومشوليتها خالل عملية االستجابة حلاالت 
العنف ضد املرأة وتقديم اخلدمات الالزمة هلا، مما ميثل حتدًيا جلميع املؤسسات العاملة يف جمال محاية 
املرأة من العنف انطالًقا من أن العنف ضد املرأة ظاهرة متعددة اجلوانب والوجوه، وال ميكن ألية مؤسسة 
منفردة التصدي هلا؛ األمر الذي يتطلب العمل املشرتك والتنسيق بني مجيع املؤسسات العاملة يف جمال 
محاية املرأة من العنف فيما بينها لوضع خطط العمل اليت تقرر نوع اخلدمات الواجب تقدميها للحاالت، 
وأدوار ومسئوليات مجيع األطراف املشاركة يف تقديم اخلدمات وفق إطار زمين حمدد، حيث ميكن حتديد 

املراحل اليت متر بها احلاالت فيما يلي:
• مرحلة الكشف واإلبالغ.

• مرحلة التقدير واالستجابة األولية.
• مرحلة التدخل.
• مرحلة التقييم.

ويتطلب العمل املشرتك بني كافة اجلهات املعنية التعامل مع حاالت العنف ضد النساء بالعمل اجلماعي 
وترسيخ مفهوم إدارة احلالة الذي يركز على إقامة مؤسسة وطنية مؤهلة متتلك األطر القانونية للقيام بهذا 
الدور، )وقد تكون هذه اجلهة اجتماعية أو قانونية أو صحية أو إحدى منظمات اجملتمع املدني( والتنسيق 
مع كافة اجلهات مقدمة اخلدمات لوضع خطط التدخل الالزمة حلاالت النساء املعنفات ومتابعتها مبا 
يضمن حتقيق املصلحة الفضلى هلا، وعدم االزدواجية بني املؤسسات يف تقديم اخلدمات من لقاءات دورية 

يتوىل مدير احلالة إدارتها والدعوة هلا، وهي:
• اللقاء التشاوري: ُيعقد أثناء مرحلة التقدير واالستجابة األولية لتقرير نوع التدخالت الفورية جلمع 
البيانات واألدلة واحلفاظ على حياة احلاالت وحقوقها، وتشارك به مجيع املنظمات املعنية وذلك بهدف 
وضع خطوط أولية للتعامل مع احلالة، والرتكيز على إجراءات التدخل السريعة من املعاجلة الطبية، 

ومجع األدلة، واإلجراءات. 
• مؤمتر دراسة احلالة: يعقد أثناء مرحلة التدخل لتحديد نوع التدخل ووضع خطة عمل حتدد اإلجراءات 
املطلوب واملسئوليات لدعم الضحية ومساعدتها. وحيدد موعده يف اللقاء التشاوري، وتشارك به مجيع 

املنظمات ذات الصلة باحتياجات احلالة. 
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• مؤمتر تقييم احلالة: يعقد بعد انتهاء عملية التدخل لتقييم أثر اخلدمات املقدمة. وهو اجتماع دوري 
يهدف إىل مراجعة ومتابعة إجراءات خطة العمل اليت مت اعتمادها يف مؤمتر دراسة احلالة واملستجدات 

والتطورات على احلالة، ويتم عقده بشكل دوري بناًء على احتياجات احلالة وتطوراتها.

1- مرحلة الكشف واإلبالغ:

تعد مرحلة الكشف واإلبالغ أوىل مراحل التدخل املؤسسي وأهمها. وتتلخص هذه املرحلة بتلقي املعلومات 
والسعي للحصول عليها لتتمكن اجلهة اليت تلقت البالغ من االستجابة الفورية واختاذ القرارات املناسبة. 
ولتجنب العشوائية يف تطبيق هذه املرحلة؛ البد من وجود إجراءات داخلية شاملة وواضحة يتبعها موظفو 

املنظمات عند اإلبالغ أو الكشف عن حاالت العنف ضد املرأة.
تتعدد اجلهات اليت تقوم باإلبالغ عن حاالت العنف، فقد تقوم الضحية نفسها باإلبالغ، أو قد يقوم أفراد 
عاديون أو خمتصون هلم اتصال مباشر مع الضحية باإلبالغ عن حالة العنف. فعلى سبيل املثال، إذا ما 
شك طبيب عند معاينته المرأة مصابة جبروح يف أسباب اإلصابة يقوم باإلبالغ عنها. وميكن للعاملني يف 
املراكز الصحية واخلدمات االجتماعية التعرف على ضحايا العنف من النساء. ومن املفيد وضع مناذج 
إبالغ تستخدمها مجيع املؤسسات، ووضع سجل من قبل اجلهات اليت تتلقى البالغات لتوثيق مجيع 
احلاالت اليت مت اإلبالغ عنها، وكذلك وضع مناذج توثق اخلدمات اليت تلقتها كل حالة من احلاالت، 
واجلهة املسئولة عن تقديم اخلدمة، وغريها من املعلومات اليت تفيد يف عملية املتابعة والتقييم، على 
أن حتفظ هذه النماذج واملعلومات مبلف خاص باحلاالت لدى اجلهة املعنية بإدارة احلالة، مع إتاحة 
آليات لإلبالغ معلنة  التأكيد مرة أخرى على توفري  املعنية باحلالة، مع  لكافة اجلهات  االطالع عليه 

وتتوافر فيها السرية بطريقة تعمل على تشجيع املرأة وأفراد اجملتمع على اإلبالغ عن العنف.

2- مرحلة التقدير واالستجابة األولية:

تبدأ مرحلة التقدير األولية عند إبالغ اجلهة املختصة باستقبال احلاالت وإدارتها، واليت تركز على مجع 
املعلومات وتقييم عوامل اخلطورة، وحتديد اإلجراءات الفورية الواجب اختاذها يف حالة وجود خطورة 
على احلالة، واإلجراءات الواجب اختاذها للحفاظ على األدلة اجلنائية، مثل اجلروح والكدمات وآثار 
اإلساءة اجلنسية الظاهرة على الضحية، حيث تقوم املؤسسة عند ورود احلالة هلا باستقبال احلاالت 

وإدارتها وفق اإلجراءات التالية: 
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• فتح ملف للحالة وإعطاؤها رقًما تسلسليًّا. 
• تعبئة ملف باملعلومات التفصيلية للحالة، والذي يتضمن على سبيل املثال املعلومات األساسية كاالسم، 

والعمر، واحلالة االجتماعية، وتفاصيل العنف الذي تعرضت له. 
• تعيني شخص ملتابعة احلالة وإدارتها بالتنسيق مع اجلهات املعنية.

• تقديم الدعم النفسي للحالة وبناء الثقة معها. 
• عقد اللقاء التشاوري مبشاركة مجيع املنظمات املعنية لوضع خطوط أولية للتعامل مع احلالة، فتقوم 
جبمع املعلومات بأسرع وقت ممكن، واالتصال مبن تراه ضروريًّا كاملختصني و/أو املؤسسات اليت متلك 
معلومات عن الضحية لتحديد نوع التدخالت األولية وتقييم عوامل اخلطورة، والذي يشمل تقييم اخلطورة 

على احلالة، وإعداد خطة أمان للحفاظ على سالمتها مع األخذ بعني االعتبار املعطيات التالية: 
o هل هناك حاجة للمعاجلة الطبية الفورية؟

o هل من املمكن احلصول على أدلة من الضحية حول وقوع العنف، وعلى سبيل املثال من خالل 
إجراء فحوص طبية؟

o هل من املمكن احلصول على أدلة من مكان وقوع العنف؟
o هل هناك خطورة على حياة الضحية وسالمتها؟

o هل هناك شهود بإمكانهم اإلدالء مبعلومات تثبت وقوع العنف؟
o هل لدى املؤسسات العاملة يف جمال محاية املرأة من العنف أية معلومات عن الضحية ميكن أن 

تفيد يف حتديد نوع التدخالت ؟ 
• إعداد خطة عمل حتدد طبيعة التدخالت الفورية الالزمة )اجتماعية، طبية، قانونية.........( مع 

حتديد اجلهات املسئولة عنها واجلدول الزمين لتنفيذها.
• يقوم مدير احلالة مبتابعة تنفيذ التدخالت من قبل املؤسسات املعنية.

• يقوم مدير احلالة بتوثيق خمرجات اللقاء التشاوري وتدخالت املؤسسات وتوصياتها يف ملف احلالة. 
يقوم مدير احلالة بتحديد موعد لعقد مؤمتر دراسة احلالة بالتنسيق مع اجلهات املعينة اذا تطلبت   •

احلالة ذلك.
على  تعتمد  اليت  للضحية،  الفورية  اخلدمات  بتقديم  األولية  واالستجابة  التقدير  مرحلة  ُتعنى  وعليه، 
ظروف احلالة، وعلى تقرير اللقاء التشاوري، ويف حال عدم وجود ما يستدعي القلق على سالمة الضحية، 
فليس هناك من حاجة هلذه املرحلة، أما يف حال وجود ما يستدعي القلق فهناك عدد من السبل لتقديم 
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الدعم واحلماية الفورية، ففي بعض احلاالت مثاًل تكون هناك حاجة لتقديم الرعاية الصحية فوًرا؛ فتتوىل 
اخلدمات الصحية تقدميها، وقد يكون هناك ما يستدعي القلق على سالمة الضحية، فتتوىل اخلدمات 

االجتماعية توفري مكان آمن للضحية، وقد تقوم الشرطة بتأمني احلماية يف حال اإلساءة اخلطرة.

3. مرحلة التدخل:
تهدف هذه املرحلة ملنع وقوع العنف مستقباًل، وتقرير ما إذا كانت احلالة تستدعي إقامة دعوى أمام 
التقدير واالستجابة  القضاء، وضمان سالمة الضحية، ومراجعة اإلجراءات اليت مت اختاذها يف مرحلة 

األولية وتقييم أثرها.
يتم يف هذه املرحلة حتديد نوع التدخل وخطة التدخل باالستناد إىل التوصيات من مرحلة التقدير واالستجابة 
األولية وتنفيذ اخلطة ضمن الفرتة الزمنية احملددة، ومن خالل عقد مؤمتر احلالة الذي يدعو هلا مدير 
احلالة، والذي تشارك به مجيع املنظمات املعنية لوضع خطوات التدخل للمعاجلة حالة العنف ومسبباته، 
حيث تتم دراسة احلالة من مجيع جوانبها ومناقشتها مع املؤسسات املعنية بوضع خطة التدخل، اليت 
حتدد أنشطة التدخل واألدوار واملسئوليات للمؤسسات املعنية واإلطار الزمين الالزم لتنفيذها. وتكمن أهمية 
اللقاء يف التأكد من تقديم اخلدمات بشكل تكاملي ملعاجلة حالة العنف، ودعم ومساعدة الضحية، وحماولة 
تسهيل مجيع املعوقات اليت تواجها، وحتديد التدخالت الالزمة حلل حالة العنف وجتاوزها؛ حبيث تتم 
دراسة كافة االختيارات والبدائل املتوافرة أمام احلالة، واألثر الناجم عن التدخل مع ضرورة أن تتفق خطة 

التدخل مع احتياجات الضحية االجتماعية والصحية والقانونية... إخل.
يعكس مؤمتر احلالة فاعلية نهج املؤسسات املتعددة يف االستجابة حلاالت العنف ويف تقديم اخلدمات 

املناسبة لكل ضحية، ويتلخص دوره يف اآلتي:
• حتليل املعلومات والبيانات حول احلالة والعمل على حتليلها مبوضوعية.

• حتديد أولويات القضايا واالعتبارات والسلوكيات واألمور ذات العالقة اليت حتتاج إىل التدخل آخذين 
بعني االعتبار ما يلي: 

o حتديد مشكلة العنف وأبعادها.
o حتديد ما إذا كانت هناك خطورة على سالمة الضحية. 
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o مدى احتمال تعرض الضحية للعنف مستقباًل.
o تقييم وضع املرأة من خالل النظرة املتكاملة بكل نواحي املشكلة ومصادر القوة والضعف لدى املرأة.

o حتديد االحتياجات الصحية النفسية واالجتماعية والصحية والقانونية. 
o تقييم اإلجيابيات والسلبيات اليت قد تنتج عن السري باإلجراءات جتاه خدمة معينة.

حتديد اخلدمات ذات األولوية، ووضع خطة العمل اليت تبني اخلدمة، واهلدف منها، والنتائج،   •
واإلطار الزمين، واخليار البديل يف حالة عدم حتقق اهلدف، مع مراعاة أولويات القضايا ذات العالقة 

بعوامل اخلطورة.
• يقوم مدير احلالة مبتابعة تنفيذ التدخالت من قبل املؤسسات املعنية.

• يقوم مدير احلالة توثيق خمرجات مؤمتر احلالة وتدخالت املؤسسات وتوصياتها يف ملف احلالة. 
يقوم مدير احلالة بتحديد موعد لعقد مؤمتر متابعة احلالة بالتنسيق مع اجلهات املعينة اذا تطلبت   •

احلالة ذلك.

5. مرحلة التقييم:
خالل مرحلة التدخل من الضروري أن تبقى مجيع املؤسسات املعنية على اتصال مع بعضها البعض؛ 
وذلك للتأكد من أن مجيع املؤسسات تعلم باإلجراءات اليت تقوم بها املؤسسات األخرى وفق خطة العمل 
اليت مت وضعها يف مؤمتر احلالة. إن غياب التواصل قد يؤدي إىل تكرار اجلهد أو فشل املؤسسات األخرى 
يف اختاذ القرارات املناسبة نتيجة لنقص تبادل املعلومات، حيث يكون مدير احلالة هو نقطة االتصال 
بني كافة اجلهات الشريكة مقدمة اخلدمة، حيث يقوم بالتأكد من أن مجيع املؤسسات الشريكة مقدمة 
اخلدمة تعلم باإلجراءات اليت يقوم بها كافة الشركاء وفق خطة التدخل اليت مت وضعها يف مؤمتر احلالة.
يقوم مدير احلالة -وبناء على الوقت الزمين احملدد يف اخلطة وبناء على احلاجة- بدعوة الشركاء العاملني 

مع احلالة إىل اجتماع دوري يسمى مؤمتر تقييم احلالة ويهدف إىل ما يلي:
الضحية حسبما تقتضي احلاجة، ومراجعة خطة  تبنيها حلماية ودعم  مراجعة اإلجراءات اليت مت   •
التدخل اليت مت التوصل إليها واالتفاق عليها يف مؤمتر احلالة. حيث تركز عملية املراجعة والتقييم على 

ما يلي: 
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- آلية حتديد األولويات.
- أثر التدخالت على احلالة.

- النظم واإلجراءات املؤسسية احلالية.
- توثيق النظم واإلجراءات املؤسسية لتحديد الثغرات يف اخلدمات.

- حتديد التكرار يف اجلهد واخلدمات بني املؤسسات مقدمة اخلدمة.
• مراجعة خطة العمل اليت مت التوصل إليها واالتفاق عليها يف مؤمتر احلالة.

• تبادل املؤسسات للخربات كاملمارسات اجليدة، واألسباب اليت حالت دون وصول اخلدمات إىل املعايري 
واملقاييس املطلوبة.

• مناقشة احتياجات املرأة، وتقييم احتياجات األسرة من الدعم، واختاذ أي إجراء من شأنه متكني املرأة 
من االندماج اجتماعيًّا بعد جتاوز حمنة العنف.

حتديد اخلدمات ذات األولوية، ووضع خطة العمل اليت تبني اخلدمة، واهلدف منها، والنتائج،   •
واإلطار الزمين، واخليار البديل يف حالة عدم حتقق اهلدف، مع مراعاة أولويات القضايا ذات العالقة 

بعوامل اخلطورة.
• يقوم مدير احلالة مبتابعة تنفيذ التدخالت من قبل املؤسسات املعنية.

• يقوم مدير احلالة توثيق خمرجات مؤمتر احلالة وتدخالت املؤسسات وتوصياتها يف ملف احلالة. 
يقوم مدير احلالة بتحديد موعد لعقد مؤمتر متابعة احلالة بالتنسيق مع اجلهات املعينة اذا تطلبت   •

احلالة ذلك.
املعنفات  تأمني  على  املعنفات  النساء  حاالت  مع  التعامل  مراحل  كافة  يف  التدخل  إجراءات  وتركز 
ومحايتهن وتأهيلهن ودجمهن يف جمتمعهن وتعزيز ثقتهن وتطوير قدراتهن، من خالل تقديم خدمات 
النفسي هلن، وتقوية  متكاملة اجتماعية وصحية وقانونية ونفسية وتربوية وتأهيلية، وإعادة االستقرار 
كرمية  لضمان حياة  واالقتصادي  االجتماعي  استقالهلن  وتعزيز  ودعمها،  واجملتمع  بأسرهن  عالقاتهن 

هلن.
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ا: املتابعة والتقييم: 
اً
خامس

يتناول هذا احملور عملية املتابعة والتقييم واملساءلة كجزء أساسي من عملية مستمرة تبدأ بالتخطيط ووضع 
الربامج اخلاصة حبماية املرأة من العنف وتنفيذها، ثم تقييم أثرها على املستوى الوطين يف جمال محاية 
املرأة من العنف، حيث تعد عملية املتابعة والتقييم )Monitoring and Evaluation( أداة فعَّالة 
للتعلم ولتبادل اخلربات والختاذ القرارات املعتمدة على املعلومة الصحيحة، وذلك من خالل عملية متابعة 
تنفيذ الربامج واخلدمات املقدمة، والتعرف على تأثريها ومدى حتقيقها ألهدافها، ومتابعة أداء اجلهات 
املنفذة هلا، فهذه العملية هي أفضل آلية لتحديد جدوى األنشطة املختلفة وبالتالي تعديلها وفًقا لظروف 
ومعطيات عملية تنفيذ السياسات والربامج واخلدمات اخلاصة حبماية املرأة من العنف؛ مما يساعد يف 
حتسني نوعيتها وتطويرها بشكل أكثر فاعلية، على أن يتم تنفيذ عملية املتابعة والتقييم بشكل منتظم 

ودوري، وترتكز عملية املتابعة والتقييم على ما يلي:
متت  اليت  األشخاص  أو  واجلهات  باملعلومات  املتعلقة   )Input Evaluation( املدخالت  تقييم   -

االستعانة بهم. 
.)Process Evaluation( تقييم عملية تنفيذ الربامج املقدمة -

.)Impact Evaluation( تقييم أثر تنفيذ الربامج -
يتطلب ضمان تطبيق ما ورد يف اإلطار العربي حلماية املرأة من العنف من سياسات ومنهجيات عملية يف 
مكافحة العنف ضد املرأة بأن تقوم كل دولة عربية برتمجتها إىل سياسات وخطط وطنية خاصة بها مبا 
يتوافق وخصوصيتها، وحتديد جهة وطنية تتوىل مهمة ختطيط ووضع سياسات الوقاية واحلماية املنبثة من 
اإلطار، من خالل التنسيق بني خمتلف القطاعات املعنية مبكافحة العنف ضد املرأة من وزارات ومؤسسات 
وطنية وأهلية ذات العالقة، وإجياد منهجية عمل وطنية تعتمد منهج الشراكة الفاعلة بني كافة املؤسسات 
الوطنية الصحية واالجتماعية والقانونية والرتبوية يف التعامل مع حاالت العنف ضد املرأة ومتابعة تنفيذها 
من حيث التعرف على القضايا والتحديات اليت تؤثر على آلية تنفيذ السياسات الوطنية يف جمال وقاية 
املرأة ومحايتها من العنف، وحتديد فاعليتها ضمن السياقات االجتماعية واملالية واملؤسسية على املستوى 

الوطين، والتأكد من سري العمل فيها وفق املعطيات التالية: 
• هل مت تنفيذها كما خطط هلا؟ 

• ما األنشطة اليت مت تنفيذها وما تلك اليت مل تنفذ؟
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• هل حققت هذه األنشطة األهداف املرجوة منها؟
• ما املعوقات اليت حالت دون حتقيق األهداف؟

• ما الدروس املستفادة؟
• ما اخلطوات املستقبلية الالزمة لتطويرها وتعزيز فاعليتها؟

العمل  األهداف وخطط  املتحقق من  لقياس اإلجناز  والتقييم  للمتابعة  باعتماد منهجية  وتلتزم كل دولة 
املوضوعة حلماية املرأة من العنف، ووضع السياسات واإلجراءات الكفيلة بضمان فاعلية اخلدمات اخلاصة 
حباالت النساء املعنفات وفق مؤشرات تعكس مستوى جودة اخلدمة املقدمة هلا ووفق النهج التشاركي 
املبين على مبدأ املساءلة لكافة املؤسسات الشريكة؛ حيث إن مساءلة املؤسسات حول مسئولياتها ضمن 
سياق نهج املؤسسات املتعددة يتم على املستوى الفردي ومستوى العمل املشرتك مع املؤسسات األخرى. 
مشرتكة  رؤية  بتطوير  املؤسسات  تقوم مجيع  أن  فالبد  واقعية  ممارسات  إىل  املساءلة  مفهوم  ولرتمجة 
للمستقبل وفهم مشرتك يف جمال مكافحة العنف ضد املرأة، واالتفاق على كيفية إسهام كل منها يف حتقيق 
هذه الرؤية اليت تسعى من خالهلا إىل تنفيذ برامج وتقديم خدمات ذات جودة حلاالت النساء املعنفات 
النساء  معاناة  من  التخفيف  ويف  املرأة،  ضد  العنف  من  احلد  يف  الوطين  املستوى  على  إجياًبا  تنعكس 

املعنفات، وتلبيته احتياجاتهن، والعمل على إعادة دجمهن يف اجملتمع. 
املتابعة والتقييم على  الرؤية البد من وضع اآلليات اليت يتم على أساسها عملية  ولضمان حتقيق هذه 

املستوى الوطين على النحو التالي: 
أواًل: يتم تشكيل جلنة فنية للمتابعة والتقييم حتت مظلة املؤسسة الوطنية املعنية بتنسيق اجلهود يف 
 task( جمال محاية املرأة من العنف. ويتم إسناد مهمة املتابعة يف كل مؤسسة شريكة إىل فريق عمل

force( ميثل كافة املؤسسات واجلهات الوطنية املعنية، وتكون مهام فريق العمل ما يلي:

• متابعة األنشطة التنفيذية حلماية املرأة من العنف وتقييمها من خالل مؤشرات يتم االتفاق عليها. 
• وضع خطة سنوية مفصلة على املستوى الوطين )Annual Operational Plan(، يتم فيها حتديد 
والربامج  السياسات  تنفيذ  من   )Risk Factors( املتوقعة  واملخاطر   )Assumptions( الفرضيات 

الوطنية اخلاصة حبماية املرأة من العنف.
• متابعة تطبيق اخلطة من خالل التقارير املقدمة من اجلهات الرئيسة املنفذة، ومن خالل عقد اجتماعات 

دورية يف السنة.
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الالزمة لضمان حتقيق  والتحسينات  والبدائل  واقرتاح احللول  والربامج،  تقييم اخلطة  متابعة عملية   •
األهداف االسرتاتيجية.

• إجراء التعديل على اخلطة والربامج بناء على نتائج عملية املتابعة والتقييم.
حتديد الدراسات والبحوث املقرتحة حول تقييم أثر السياسات واملشروعات واألنشطة على املستوى   •

الوطين، ومتابعة عملية تنفيذها. 
ثايًنا: يتم تعيني مسئولني مرجعيني للمتابعة )Focal Person( من الوزارات واجلهات الرئيسة املعنية.
دور  حول  دورية  بتقارير  اللجنة  لتزويد  وزارة/مؤسسة  كل  يف  املرجعيني  املسئولني  مع  التنسيق  ثالًثا: 

مؤسساتهم يف تنفيذ السياسات الوطنية اخلاصة بالعنف ضد املرأة. 
املعنية  الوطنية  للجهة  وتقدميها  التقييم  نتائج  تتضمن  وسنوية  سنوية  ربع  دورية  تقارير  إعداد  رابًعا: 

مبتابعة تنفيذ السياسة الوطنية يف جمال محاية املرأة من العنف.
خامًسا: تقوم املؤسسة الوطنية املعنية مبتابعة جهود تنفيذ السياسات الوطنية اخلاصة حبماية املرأة من 
السياسات  تنفيذ  تقرير سنوي حول  وإعداد  واملؤسسات،  الوزارات  من  الصادرة  التقارير  العنف جبمع 

الوطنية اخلاصة حبماية املرأة. 
سادًسا: يتم مراجعة مهام جلنة املتابعة والتقييم وأدوات املتابعة والتقييم املستخدمة بشكل دوري، ويتم 

حتديثها بناًء على الدروس املستفادة.
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املالحق
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1- مؤشرات حول العنف ضد املرأة:
ميكن تقسيم العنف ضد املرأة إىل ما يلي:-

1- العنف اجلسدى: ومن مظاهره الضرب، االغتصاب، التحرش اجلنسى، ختان اإلناث...إخل.
2- عنف اجتماعي: ومن أهم مظاهره زواج الفتاة دون سن السادسة عشرة من عمرها، وعمالة األطفال 
من اإلناث دون سن العمل، وإعالة النساء لألسر بسبب هجر الزوج أو عدم وجود عائل لديها أو بسبب 

الطالق القهرى أوتعدد الزوجات.
3- العنف االقتصادى: ومن أهم مظاهره التفاوت بني أجر املرأة وأجر الرجل لنفس العمل، ووجود نساء 

ليس هلن مصدر دخل، واحلرمان من فرص التدريب والرتقى.
4- العنف السياسي: ويتمثل يف كافة أعمال العنف واإليذاء للمرأة أثناء العملية االنتخابية، وحرمانها أو 

ضعف نصيبها عمًدا يف عضوية اجملالس النيابية أوالبلدية أو احمللية أو القيادية بوجه عام.
مما سبق يتضح أن اهلدف الرئيس فى هذا اجملال يتمثل فى القضاء على كافة أشكال العنف ضد املرأة 
باجملتمع من خالل وضع خطط واختاذ سياسات وآليات تناسب مستوى العنف يف اجملاالت السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
وميكن عرض جمموعة من املؤشرات اخلاصة بالعنف ضد املرأة ميكن االعتماد عليها فى عملية التخطيط 

لتحقيق اهلدف سالف الذكر وكذا استخدامها فى عمليات املتابعة والتقييم ومنها ما يلي: 
1- نسبة عدد حاالت تعرض املرأة لإليذاء البدنى وفًقا لفئات السن لعدد النساء فى نفس فئة السن 

حسب احملافظات.
2- نسبة عدد حاالت تعرض املرأة لإليذاء البدنى من زوجها وفًقا ملستوى التعليم لعدد النساء املتزوجات 

من نفس مستوى التعليم حسب احملافظات.
3- نسبة عدد حاالت هجر الزوج لزوجته وفًقا لإلقامة )ريف/حضر( بالنسبة لعدد النساء

املتزوجات من نفس حمل اإلقامة.
4- نسبة عدد حاالت عدم قيام الزوج باإلنفاق على زوجتة وإعالة األسرة وفقا حملل اإلقامة لعدد النساء 

املتزوجات من نفس حمل اإلقامة.
5- نسبة عدد حاالت الطالق بسبب رغبة الزوج وفًقا حملل اإلقامة لعدد النساء املتزوجات من نفس 

حمل اإلقامة.
6- نسبة عدد حاالت الزواج للفتيات أقل من 16 سنة وفًقا حملل اإلقامة بالنسبة لعدد الفتيات من 

نفس الفئة العمرية ووفًقا حملل اإلقامة.
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مؤشرات خمتارة عن العنف ضد املرأة:

أ- مؤشرات مقرتحة من قبل وكاالت األمم املتحدة يف أمريكا الالتينية:
واملكاتب  املتحدة،  األمم  وكاالت  مع  بالعمل  الالتينية  ألمريكا  االجتماعية  االقتصادية  اللجنة  قامت 
اإلحصائية الوطنية، واللجان الوطنية للمرأة، واخلرباء اإلقليمني، لتطوير نظام متكامل ومرن ملؤشرات 
النوع االجتماعي لرصد التقدم احملرز يف تنفيذ منهاج عمل بيجني، وذلك من خالل تطوير مؤشرات لقياس 

حجم العنف ضد املرأة وأبعاده كجهد مشرتك بني وكاالت األمم املتحدة.

املؤشرات املقرتحة على العنف ضد املرأة واليت مت تطويرها من وكاالت األمم املتحدة:
التصنيفقياس املؤشراتاملؤشرات

معدل العنف

عدد النساء بني 15 و65 عاًما من العمر الذين هم 
ضحايا العنف )اجلسدي، اجلنسي، النفسي( من 

قبل الزوج أو أحد األقارب يف السنة الواحدة مقسوًما 
على العدد الكلي للنساء يف هذه الفئة العمرية، 

مضروًبا يف 100

املنطقة اجلغرافية: 
• معدل العنف يف املناطق احلضرية.

• معدل العنف يف املناطق الريفية.

معدل العنف 
اجلسدي

عدد النساء بني 15 و65 سنة من العمر الذين 
يقعون ضحايا للعنف اجلسدي من قبل الزوج أو أحد 
األقارب يف السنة الواحدة، مقسوًما على العدد الكلي 

للنساء يف هذه الفئة العمرية، مضروًبا يف 100

مستوى األسرة االقتصادي:
• معدل العنف يف األسر الفقرية. 
• معدل العنف يف األسر اليت ال 

تعاني من الفقر. 

معدل العنف النفسي
عدد النساء بني 15 و65 سنة من العمر الذين 

يقعون ضحايا للعنف النفسي من قبل الزوج أو أحد 
األقارب يف السنة الواحدة مقسوًما على العدد الكلي 

للنساء يف هذه الفئة العمرية، مضروًبا يف 100

معدل العنف وفًقا للمرحلة العمرية:
• معدل العنف وفًقا لاللفئات العمرية 

التالية: 19-15، 29-20، 
65-50 ،49-40 ،39-33

معدل العنف 
اجلنسي

عدد النساء بني 15 و65 سنة من العمر الذين 
يقعون ضحايا للعنف اجلنسي من قبل الزوج أو أحد 
األقارب يف السنة الواحدة، مقسوًما على العدد الكلي 

للنساء يف هذه الفئة العمرية، مضروًبا يف 100

معدل العنف وفًقا لنوع عمل املرأة:
• معدل العنف ضد املرأة اليت تعمل 

بأجر.
• معدل العنف ضد املرأة اليت تعمل 

يف العمل املنزلي غري املأجور.

معدل العنف املسجل 
من قبل الشرطة

عدد النساء بني 15 و65 سنة من العمر الذين 
يقعون ضحايا للعنف من قبل الزوج أو أحد 

األقارب يف السنة الواحدة ومل يتم إبالغ الشرطة عن 
احلادث، مقسوًما على العدد الكلي للنساء يف هذه 

الفئة العمرية، مضروًبا يف 100

معدل العنف خالل الزواج واحلمل:
• معدل العنف ضد النساء احلوامل.

• معدل العنف ضد النساء 
املتزوجات.
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ب - مؤشرات مقرتحة من قبل االحتاد األوروبي:

اعتمد جملس االحتاد األوروبي يف عام 2002م جمموعة من املؤشرات بشأن العنف املنزلي ضد املرأة، 
وهي تلك املؤشرات اليت اقرتحتها الرئاسة الدامناركية للمجلس كجزء من جهود املتابعة ملنهاج عمل 
بيجني. وليست تلك املؤشرات لقياس مدى انتشار العنف املنزلي فقط، ولكن أيًضا لالحاطة باستجابات 
السياسة العامة، وتقييم االستجابة من جانب الدول، مبا يف ذلك جمموعة الدعم املتاحة للمرأة، واألحكام 
التشريعية والسياسات وخمصصات امليزانية وجمموعة اإلجراءات األخرى. وسوف توفر املؤشرات وسيلة 
التغيريات يف  املمارسات، وتشجيع  تبادل أفضل  النقاش، وتشجيع  الدول، وتيسري  التقدم بني  ملقارنة 

السياسات.

مؤشرات العنف املنزلي اليت مت تطويرها من قبل االحتاد األوروبي:
املؤشراتنوع العنف

1- طبيعة النساء ضحايا العنف: 
)أ(عدد النساء ضحايا العنف املنزلي )ينبغي 
جلميع األرقام أن تظهر النسبة إىل كامل عدد 

النساء(.
من  الضحايا  عن  أساسية  معلومات  )ب( 
النساء )ينبغي جلميع األرقام أن تظهر على 

حد سواء من جمموع عدد النساء(.

• عدد الضحايا وفًقا لإلحصاءات اجلنائية.
• عدد الضحايا وفًقا لالستطالعات.

بالنساء  يتعلق  فيما  الصلة  ذات  اإلحصائية  البيانات  من  غريها  أو   •
الضحايا، على سبيل املثال عدد النساء اللواتي يطلنب املساعدة من النظام 

الصحي، وعدد الضحايا اللواتي يطلنب اللجوء يف مراكز األزمات
• العالقة مع مرتكب اجلرمية.

•العمر.
• احلالة االجتماعية.

املثال  سبيل  على  الصلة،  ذات  األساسية  املعلومات  من  غريها  أو   •
اخللفية التعليمية، وحالة العمالة.

2- معلومات عن مرتكيب العنف:
)أ( عدد اجلناة مرتكيب العنف )حبيث تظهر 
األرقام والنسب املئوية من كامل عدد الذكور 

من السكان(.
)ب( معلومات أساسية عن مرتكيب العنف.

• عدد مرتكيب العنف الذين يطلبون املساعدة من مراكز األزمات:
• عدد مرتكيب العنف وفًقا لالستطالعات.

• غريها من البيانات اإلحصائية ذات الصلة املتعلقة بالذكور مرتكيب 
هذه اجلرائم، على سبيل املثال عدد الرجال الذين يلتمسون املساعدة يف 

النظام الصحي.
• فيما يتعلق بالضحية.

• العمر.
• احلالة االجتماعية.

• غريها من املعلومات األساسية ذات الصلة، على سبيل املثال اخللفية 
التعليمية، وحالة العمالة.
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املؤشراتنوع العنف
3- دعم الضحايا:

أنواع الدعم املقدم لضحايا العنف. 
• مراكز االستشارة.
• مراكز الطوارئ.

• اخلط الساخن على مدار 24 ساعة.
• مراكز أزمات النساء، مبا يف ذلك عدد املالجئ

لكل السكان، وعدد طلبات احلصول على مأوى،
• عدد حاالت الرفض.

• متويل املراكز دليل على الدعم املتاح.
• وحدات الشرطة اخلاصة/فرق عمل مساندة الضحايا.

• املشورة القانونية للضحايا.
• املعلومات الرمسية على شبكة اإلنرتنت فيما يتعلق بالعنف ضد املرأة.

• الدورات.
• دعم الضحايا ملساعدتهم على إعادة الدخول يف سوق العمل.

الرعاية  املثال  سبيل  على  للضحايا،  الصحية  الرعاية  بروتوكوالت   •
الطبية والعالج. 

• خدمات دعم خاصة للفئات الضعيفة.
من  اجلرمية  ملرتكب  التصدي  تدابري   -4

الذكور
لوضع حد لدائرة العنف:

دائرة  إنهاء  إىل  تهدف  اليت  التدابري  )أ( 
العنف.

اإلرشاد والتوجيه:
• برامج الصحة النفسية/العقلية والعالجية.

• إعادة تعديل السلوك من خالل استخدام الربامج املختلفة أثناء السجن.
• مراكز األزمات للذكور.

• أية تدابري أخرى.
5- تدريب املهنيني:

)أ( نوع التدريب.
الدول  لدى  )إذا كان  املستهدفة  )ب(الفئات 

األعضاء املعلومات الضرورية(.
أيًضا:  تشمل  أن  املؤشرات  هلذه  ينبغي 
النسبة املئوية لألفراد يف املهن املعنية، إعداد 
املتاحة  التدريبية  الدورات  وعدد  املدربني 

ضمن كل مهنة(.

• نوع التعليم للموظفني اجلدد.
• نوع التدريب للموظفني احلاليني.

• أفراد الشرطة.
• موظفو العدل.

• العاملون يف جمال الصحة.
العاملني  مثل  األخرى،  الدستورية  اهليئات  من  أي   •

االجتماعيني،املرتمجني الفوريني.
• املنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك املتطوعني الذين يعملون يف مراكز 

األزمات.
• أي جمموعة أخرى.
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املؤشراتنوع العنف
ضد  العنف  على  للقضاء  الدولة  جهود   -6

املرأة:
)أ( التشريع والعدل.

)ب( املسح واملشروعات.
)ج( سياسة

)د( رفع مستوى الوعي/التدابري الوقائية.
)هـ( امليزانية.

•الوضع احلالي يف جمال التشريع:
• التغيريات التشريعية يف غضون السنوات اخلمس املاضية.

• عدد القضايا:
• عدد القضايا اليت مت احلكم فيها. 

• عدد القضايا اليت مت رفضها.
• أية تدابري أخرى، على سبيل املثال إبعاد مرتكب اجلرمية من املنزل، 

واألوامر الزجرية.
• ما املشروعات اليت قامت بها الدولة يف السنوات اخلمس املاضية؟

• ما املشروعات اليت مت البدء فيها يف نفس اجملال؟
• هل اعتمدت احلكومة خطة عمل وطنية ملناهضة العنف ضد املرأة؟

• ما حماور خطة العمل الوطنية؟ على سبيل املثال األهداف، اإلطار 
الزمين.

• ما امليزانية املخصصة لغرض تنفيذ اخلطة الوطنية؟
• هل مت تقييم خطة العمل الوطنية؟ كيف ومتى؟

• احلمالت اإلعالمية اليت تستهدف مرتكب اجلرمية.
• احلمالت اإلعالمية اليت تستهدف الضحية.
• احلمالت اإلعالمية اليت تستهدف املهنيني.

•العمل مع الضحايا أو اجلناة.
• احلمالت اإلعالمية اليت تستهدف اجملتمع. 

• أنشطة التوعية األخرى.
• ما امليزانية املالية للدولة يف مكافحة العنف املنزلي ضد املرأة؟

7- التقييم:
)أ( التقدم.

)ب( الدروس املستفادة.

• التغريات يف املؤشرات اإلحصائية 1 + 2
• التقارير املرحلية. 

• أية تدابري أخرى لرصد التقدم احملرز أو اليت حققت تقدًما.
اجلهود املبذولة/املبادرات اليت أثبتت فاعليتها، على سبيل املثال   •
محالت وبرامج التدريب، واختاذ تدابري التصدي ملرتكيب اجلرمية من 

الذكور.
• التشريعات.

التغيريات اليت أدت إىل حتسني تقديم الدعم للضحايا أو
تناقص نسبة العنف املنزلي ضد املرأة.

• اجلهود اليت مت القيام بها ولكن مل حتقق النتائج املتوقعة، على سبيل 
املثال محالت أو برامج التدريب.
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2- الصكوك الدولية)24(:

A/RES/63/155على 2009/1/30م للقضاء  اجلهود  تكثيف  بشأن  العامة  اجلمعية  قرار 
مجيع أشكال العنف ضد املرأة.

A/HRC/10/432008/12/18م
تقرير صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة )جزء من منظمة 
األمم املتحدة للمرأة( عن أنشطة الصندوق الرامية إىل القضاء 

على العنف ضد املرأة - مذكرة من األمني العام.

A/63/216/Corr.12008/8/4م
العنف اجلنسي  أشكال  من  وغريه  االغتصاب  على  القضاء 
جبميع مظاهره، مبا يف ذلك حاالت النزاع وما يتصل بها 

من حاالت - تقرير األمني العام لالمم املتحدة.

A/63/2162008/8/4م
العنف اجلنسي  أشكال  من  وغريه  االغتصاب  على  القضاء 
جبميع مظاهره، مبا يف ذلك يف حاالت النزاع وما يتصل بها 

من حاالت - تقرير األمني العام.

A/63/214/Corr.1تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة 2008/8/4م
- تقرير األمني العام، تصويب.

A/63/214تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة 2008/8/4م
- تقرير األمني العام.

A/63/214تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة 2008/8/4م
- تقرير األمني العام.

A/RES/62/1342008/2/7م
قرار اجلمعية العامة بشأن القضاء على االغتصاب وغريه من 
أشكال العنف اجلنسي جبميع مظاهره، مبا يف ذلك حاالت 

الصراع وما يتصل بها من حاالت.

A/RES/62/133على 2008/2/7م للقضاء  اجلهود  تكثيف  بشأن  العامة  اجلمعية  قرار 
مجيع أشكال العنف ضد املرأة.

A/RES/61/143على 2007/1/30م للقضاء  اجلهود  تكثيف  بشأن  العامة  اجلمعية  قرار 
مجيع أشكال العنف ضد املرأة.

A/61/122/Corr.1تصويب - دراسة متعمقة بشأن مجيع أشكال العنف ضد 2006/11/17م
املرأة: تقرير األمني العام.

A/61/122/Add.1ضد 2006/7/6م العنف  أشكال  بشأن مجيع  متعمقة  دراسة   - إضافة 
املرأة: تقرير األمني العام.

A/61/122دراسة متعمقة بشأن مجيع أشكال العنف ضد املرأة: تقرير 2006/7/25م
األمني العام.

)24( http://www.un.org/ar/women/endviolence/documents.shtml
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1- اإلعالنات واالتفاقيات الواردة يف قرارات اجلمعية العمومية حول املرأة)25(:
 2010م

قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك( 
A/RES/65/229)21 ديسمرب/كانون األول2010م(.

2000م

A/RES/S-23/2اإلعالن السياسي )10 يونية/حزيران2000م(.

بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية 
الثاني  نوفمرب/تشرين   15( الوطنية  املنظمة عرب  ملكافحة اجلرمية  املتحدة  األمم 

2000م(.
 A/RES/55/25

1999م

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )6 
A/RES/54/4أكتوبر/تشرين األول 1999م(. 

1997م

اسرتاتيجيات منوذجية وتدابري عملية للقضاء على العنف ضد املرأة يف جمال منع 
A/RES/52/86اجلرمية والعدالة اجلنائية )12 ديسمرب/كانون األول 1997م(.

1993م

A/RES/48/104إعالن بشأن القضاء على العنف ضد املرأة )20 ديسمرب/كانون األول 1993م(.

1982م

إعالن بشأن مشاركة املرأة يف تعزيز السلم والتعاون الدوليني )3 ديسمرب/كانون 
A/RES/37/63األول 1982م(.

1979م

األول  )18 ديسمرب/كانون  املرأة  التمييز ضد  أشكال  القضاء على مجيع  اتفاقية 
1979A/RES/34/180م( التفاصيل 

)25( http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=4
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1974م

إعالن محاية النساء واألطفال أثناء الطوارئ واملنازعات املسلحة 
A/RES/3318 )XXIX()14 ديسمرب/كانون األول 1974م(.

1967م

A/RES/2263 )XXII(إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة )7 نوفمرب/تشرين الثاني 1967م(.

1965م
توصية الرضا بالزواج واحلد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج )1 نوفمرب/

A/RES/2018 )XX(تشرين الثاني 1965م( )1 نوفمرب/تشرين الثاني 1965م(.

1962م
اتفاقية الرضا بالزواج واحلد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج )7 نوفمرب/

A/RES/1763 )XVII(تشرين الثاني 1962م( )7 نوفمرب/تشرين الثاني 1962م(.

1957م

A/RES/1040 )XI(اتفاقية جنسية املرأة املتزوجة )29 يناير/كانون الثاني 1957م(.

1952م

A/RES/640 )VII(اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة )20 ديسمرب/كانون األول 1952م(. 
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2- قرارات لألمم املتحدة ودراساهتا:

A/RES/61/14330 يناير/كانون الثاني 2007م
العامة  اجلمعية  اختذته  قرار 
للقضاء  اجلهود  تكثيف  2006م: 
على مجيع أشكال العنف ضد املرأة.

A/61/122/Add.1/Corr.1أشكال 17 نوفمرب/تشرين الثاني 2006م مجيع  بشأن  متعمقة  دراسة 
العنف ضد املرأة: تقرير األمني العام.

A/61/122/Add.1أشكال 6 يوليو/متوز 2006م مجيع  بشأن  متعمقة  دراسة 
العنف ضد املرأة: تقرير األمني العام.



88

العربية املرأة  منظمة 

3- أهم األحداث التارخيية يف مسرية املرأة:

أيًضا  ُوحيتفل  العامل.  يف  النسائية  اجملموعات  بها  مناسبة حتتفل  مارس/آذار(   8( الدولي  املرأة  يوم 
بهذا اليوم يف األمم املتحدة، وقررت بلدان عديدة جعله يوم عيد وطين. إن اجتماع النساء من مجيع 
القارات -والالتي غالًبا ما تفصل بينهن احلدود الوطنية والفروق العرقية واللغوية والثقافية واالقتصادية 
والسياسية- لالحتفال بيومهن هذا جيعل بإمكانهن استعراض تاريخ النضال من أجل املساواة والعدل 
والسالم والتنمية على امتداد تسعة عقود من الزمن تقريًبا. ويوم املرأة الدولي هو قصة املرأة العادية صانعة 
التاريخ، هذه القصة اليت يعود أصلها إىل نضال املرأة على امتداد القرون من أجل املشاركة يف اجملتمع 
على قدم املساواة مع الرجل. ففي اليونان القدمية قادت ليسسرتاتا إضراًبا عن اجلنس ضد الرجال من 
أجل إنهاء احلرب. وخالل الثورة الفرنسية، نظمت نساء باريس الداعيات لـ "احلرية واملساواة واألخوة" 
ألول  الدولي  املرأة  يوم  فكرة  وظهرت  االقرتاع.  يف  املرأة  مطالبات حبق  فرساي  قصر  إىل  مسرية  نظمن 
مرة يف بداية القرن الذي شهد خالله العامل الصناعي توسًعا واضطرابات ومنًوا يف السكان وظهرت فيه 

األيدلوجيات الراديكالية. وفيما يلي عرض ألهم األحداث التارخيية مرتبة زمنيًّا:
1909م: وفًقا إلعالن احلزب االشرتاكي األمريكي، مت االحتفال بأول يوم وطين للمرأة يف كامل الواليات 
املتحدة يف 28 فرباير/ شباط، وظلت املرأة حتتفل بهذا اليوم كل آخر يوم أحد من ذلك الشهر حتى عام 

1913م.

1910م: قررت االشرتاكية الدولية اجملتمعة يف كوبنهاغن إعالن يوم للمرأة، كيوم ذي طابع دولي؛ 
وذلك تشريًفا للحركة الداعية حلقوق املرأة، وللمساعدة على إعمال حق املرأة يف االقرتاع. ووافق املؤمتر 
الذي شاركت فيه ما يزيد على 100 امرأة من 17 بلًدا على هذا االقرتاح باإلمجاع، وكان من بني 
هؤالء النسوة أول ثالث نساء ُينتخنب عضوات يف الربملان الفنلندي. ومل حيدد املؤمتر تارخًيا لالحتفال 

بيوم املرأة. 
1911م: نتيجة للقرار الذي اختذه اجتماع كوبنهاغن يف السنة السابقة، مت االحتفال ألول مرة باليوم 
الدولي للمرأة )19مارس/آذار( يف كل من أملانيا والدامنرك وسويسرا والنمسا، حيث شارك ما يزيد عن 
مليون امرأة يف االحتفاالت. وباإلضافة إىل احلق يف التصويت والعمل يف املناصب العامة، طالبت النساء 
باحلق يف العمل، والتدريب املهين، وإنهاء التمييز يف العمل. وما كاد ينقضي أسبوع واحد حتى أودى 
حريق مدينة نيويورك املأساوي يف 25 مارس/آذار حبياة ما يزيد عن 140 فتاة عاملة، غالبيتهن من 
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املهاجرات اإليطاليات واليهوديات. وكان هلذا احلدث تأثري كبري على قوانني العمل يف الواليات املتحدة 
األمريكية، وأثريت ظروف العمل اليت أسفرت عن هذه الكارثة خالل االحتفال باليوم الدولي للمرأة يف 

السنوات الالحقة.
األوىل،  العاملية  احلرب  عشية  الظهور  يف  أخذت  اليت  السالم  من حركة  وكجزء  1913م-1914م: 
احتفلت املرأة الروسية باليوم الدولي للمرأة ألول مرة يف آخر يوم أحد من شهر فرباير/شباط 1913م. ويف 
األماكن األخرى من أوروبا نظمت املرأة يف 8 مارس/آذار من السنة التالية، أو قبله أو بعده، جتمعات 

حاشدة لالحتجاج ضد احلرب أو للتعبري عن التضامن مع أخواتهن. 
1917م: أمام اخلسائر اليت تكبدتها روسيا يف احلرب، واليت بلغت مليوني جندي، حددت املرأة 
الروسية من جديد آخر يوم أحد يف شهر فرباير/شباط لتنظيم اإلضراب من أجل "اخلبز والسالم". وعارض 
الزعماء السياسيون موعد اإلضراب، غري أن ذلك مل يثن النساء عن املضي يف إضرابهن. ويذكر التاريخ أن 
القيصر ُأجرب بعد أربعة أيام على التسليم، ومنحت احلكومة املؤقتة املرأة حقها يف التصويت. ووافق يوم 
األحد التارخيي ذاك يوم 25 فرباير/شباط من التقويم اليوليوسي املتبع آنذاك يف روسيا، ولكنه وافق يوم 
8 مارس/آذار من التقويم الغريغوري املتبع يف غريها. ومنذ تلك السنوات األوىل، أخذ اليوم الدولي للمرأة 
بعًدا عامليًّا جديًدا بالنسبة للمرأة يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية على حد سواء. وساعدت احلركة 
النسائية الدولية املتنامية -اليت عززتها أربعة مؤمترات عاملية عقدتها األمم املتحدة بشأن املرأة- على 
السياسية  العملية  ومشاركتها يف  املرأة  للمطالبة حبقوق  املتضافرة  فرصة حلشد اجلهود  االحتفال  جعل 
واالقتصادية. وما انفك اليوم الدولي للمرأة يشكل فرصة لتقييم التقدم احملرز، والدعوة إىل التغري واالحتفال 
مبا أجنزته املرأة العادية بفضل شجاعتها وتصميمها، واليت تقوم بدور خارق للعادة يف تاريخ حقوق املرأة.
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4- روابط ذات صلة:

روابط مهمة:

• استعراض وتقييم تنفيذ إعالن وبرنامج عمل بيجني 2005م.
• املرأة عام 2000م: املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين.

• اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد املرأة.
• اليوم الدولي للمرأة 2007م: وضع حد لإلفالت من العقاب ملرتكيب العنف ضد النساء والفتيات.

صندوق األمم املتحدة للسكان:

• حقائق وأرقام.*
• معرض الصور.*

• مذكرات إعالمية.*
منشورات - التحديات واملمارسات اجليدة يف جمال دعم املرأة يف الصراع وحاالت ما بعد انتهاء   •

الصراع.*
• منشورات - مكافحة العنف القائم على أساس اجلنس: مفتاح األهداف اإلمنائية لأللفية.*

• 16 يوًما حتى انتهاء العنف اجلنساني 2007م.*

عمل األمم املتحدة:

• http://www.stoprapenow.org *

 شعبة النهوض باملرأة:

• http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/index.htm *
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اليونيسيف:

• حالة أطفال العامل 2007م: النساء واألطفال. فائدة مزدوجة للمساواة بني اجلنسني.*
• االستغالل اجلنسي: بيانات صحفية وأخبار.*

• املساواة بني اجلنسني.*
• ختان اإلناث: بيانات صحفية وأخبار.*

منظمة األمم املتحدة للمرأة:

• http://www.unwomen.org/gender_issues/violence_against_women

• http://www.unwomen.org/campaigns/vaw

• http://www.saynotoviolence.org/

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي:

• معرض فين للتالميذ عن العنف ضد املرأة )ألبانيا(.*
• العنف ضد املرأة - مل يعد مسألة عائلية )محلة ألبانية(.*

• احلملة الفنزويلية "العد حتى 3".*

منظمة الصحة العاملية:

• http://www.who.int/gender/violence/en/ *
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املصادر
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2006م. 
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3. اليونيفيم. العنف ضد املرأة – حقائق وأرقام. 2007م.

4. د. أماني خلف أبو رمحة، العنف ضد املرأة، منتدى قضايا األسرة واجملتمع ومشكالت الشباب 
ورعاية املسنني. 2011م.

5. د.هيفاء أبو غزالة. العنف ضد املرأة يف )مصر، األردن، سوريا، لبنان، فلسطني(. املؤمتر القانوني 
ملكافحة العنف األسري. البحرين. 2008م.

6. منظمة الصحة العاملية. تقرير الصحة والعنف. 2005م.
7. منظمة املرأة العربية. اسرتاتيجة النهوض باملرأة العربية. 2010م.

روابط:

• http://www.un.org/arabic/events/women/violence/2008/csw.shtml

• http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0009/contributions/regis-
tered_organisations/089_global_initiative_to_end_all_corporal_punishment_
of_children.pdf

• http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/ar/

• http://www.un.org/arabic/events/women/iwd/2009/background.shtml
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