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مﻘدمة
يﻬــﺪف هــﺬا الﺒحــﺚ إلــﻰ ﻃــرح ﻧقــاش ﻋــام ﺣــﻮل اﺳــ�اﺗيﺠيات ﻣﻮاﺟﻬــة الﻌﻨــﻒ
ﺿــﺪ ا�ــرأة ،بــﺪءاً ﻣــﻦ ﻋــام  1993الــﺬي ﺷــﻬﺪ اﻹﻋــﻼن الﻌا�ــﻲ �ﻜاﻓحــة الﻌﻨــﻒ
ﺿــﺪ ا�ــرأة ،وا�ﺆﺗمــرات الﻌا�يــة الﺘاليــة الــﱵ دﻋــﺖ إليﻬــا اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة وﺻــﻮﻻ ً
إلــﻰ ﺗﻄــﻮرات ﺷــﻬﺪﺗﻬا اﻷلﻔيــة الثالثــة ..وﻋﻠــﻰ الﺠاﻧــﺐ اﻵﺧــر ﻓــﺈن هــﺬا الﺒحــﺚ،
يســﻌﻰ إلــﻰ إلقــاء الﻀــﻮء ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات الﻌربيــة اﻹقﻠيميــة ،وﺗﻔاﻋﻼﺗﻬــا
ﻣــﻊ اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات الﻮﻃﻨيــة �ﻜاﻓحــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨســاء .إﻻ أن هــﺬا الﻌمــﻞ يﻬﺘــﻢ
بالﻮاقــﻊ ،وﻣــﺪى ﺗﻮاﻓــﻖ الﺨﻄــاب الرﺳــمﻲ إزاء هــﺬه القﻀيــة الــﱵ ﺗمــﺲ ﺣقــﻮق
اﻹﻧســان وﻛراﻣــة ا�ــرأة ،بــﻞ وﺗمــﺲ دورهــا ﻓــﻲ الﺘﻨميــة الﺒ�يــة ا�ســﺘﺪاﻣة ﻣــﻊ
الﺘﻄــﻮر الﻮاقﻌــﻲ ،إذ أن الﻔﺠــﻮة ﻛﺒــ�ة بــ� ا�ﺄﻣــﻮل والﻮاقــﻊ  ..وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻧﺘﻨــاول
أبــرز ﻧقــاط الﻀﻌــﻒ وا�ﻌﻮقــات الــﱵ ﺗﺆﺛــر ﺳــﻠﺒاً ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌيــﻞ هﺬه اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات،
ﺛــﻢ الﻔــرص ا�ﺘاﺣــة.
ﻫﺬا ،ومﻦ املهﻢ بداية أن نأﺧﺬ في اﻋتﺒارنا ﻋاملني مهمني:

 أولهمــا :تﺼاﻋــد العنــف ﺿــد النســاء ،وبأﺷــﻜال واتجاﻫــات مﺨتلﻔــة،ﺗﺠــاوزت ﻣﻔﻬــﻮم الﻌﻨــﻒ الﺠســﺪي الﺘقﻠيــﺪي ،واﻣﺘــﺪت إلــﻰ الﻌﻨــﻒ الﻨﻔــﴘ
والﺠﻨــﴘ ،والﺘﻬﺪيــﺪ بالﻌﻨــﻒ ،داﺧــﻞ اﻷ�ة ،وﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ..لقــﺪ اﻣﺘــﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻨــا
وﺗﻨاولﻨــا لﻠﻌﻨــﻒ إلــﻰ ﺣرﻣــان ا�ــرأة ﻣــﻦ ا�ــ�اث ال�ﻋــﻲ لﻬــا ،والــﺰواج ا�ﺒﻜــر،
والــﺰواج القــ�ي ،واﻻﺗﺠــار بالﺒــ� ،وﺗﻮﻇيــﻒ الﻨســاء "ﻛﺄﺳــﻠحة" ﻓــﻲ
ال�اﻋــات ا�ســﻠحة لقﻬــر الﺨﺼــﻮم ،والــ�وح اﻹﺟﺒــاري �ﻼيــ� ﻣــﻦ الﺒــ�
ﺧــارج أوﻃاﻧﻬــﻢ ،الﻐالﺒيــة الﻌﻈمــﻰ ﻣﻨﻬــﻢ ﻣــﻦ الﻨســاء واﻷﻃﻔــال.

 ﺛانيهمــا :إن ﺣمايــة النســاء مــﻦ العنــف وإلﻐــاء التميــ� بينهــا وبــنيالرجــال ،أﺻﺒــﺢ مﻜونــاً رﺋيســياً ﺿمــﻦ اســرتاتيجيات التنميــة الﺒ�يــة
املســتدامة ،إذ أن ﺣمايــة الﻨســاء وﺗحقيــﻖ اﻷﻣــﻦ والســﻼم لﻬــﻦ ،هــﻮ الســﺒيﻞ
الرﺋيــﴘ لﺘﻮﻓــ� القــﺪرة لﻬــﻦ لﻠمﺸــارﻛة ﻓــﻲ الﺘﻨميــة والﺘمﺘــﻊ بثمارهــا ..ولﻌــﻞ
أﺣــﺪ الﺘﻄــﻮرات ﻋﻠــﻰ هــﺬا الﻄريــﻖ ،هــﻮ رﺻــﺪ الﺘﻜﻠﻔــة اﻻقﺘﺼاديــة لﻠﻌﻨــﻒ
ﺿــﺪ الﻨســاء ،لﺘﻨﺒيــﻪ ﺻاﻧﻌــﻲ السياﺳــات وا�ﺠﺘمﻌــات ﻛﻜﻞ ،لــ�ورة الﻌمــﻞ
-وبقــﻮة -لﻠحــﺪ ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ ا�ﻮﺟــﻪ لﻠﻨســاء.
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ً
ﺃوﻻ :الﱰاﻛﻢ العاﳌﻲ والتﻄﻮر يف اﺳﱰاﺗيﺠيات ﲪاﻳة النساء مﻦ العنﻒ
فــي ﻋــام  2014نــ�ت ﻫيﺌــة اﻷمــﻢ املتﺤــدة للمــرأة ،تقريــراً مهمــاً للﻐايــة ،يتﻀمــﻦ
اﻻســتنتاجات املتﻔــﻖ ﻋليهــا فــي لجنــة وﺿــع املــرأة ،جــاء فيــﻪ مــا يلــي:
"يســاور الﻠﺠﻨــة القﻠــﻖ ﻣــﻦ أن الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ القﻀايــا الحرﺟة ا�ﺘﻌﻠقة با�ســاواة ب� الﺠﻨســ�
وﺗمﻜــ� ا�ــرأة لــﻢ ﺗﻌالﺠﻬــا بﺸــﻜﻞ ٍ
ﻛاف اﻷهــﺪاف اﻹﻧماﺋيــة لﻸلﻔيــة ..ﻣﻨﻬــا العنــف ﺿــد
النســاء والﻔتيــات واﻷﻃﻔــال والــﺰواج املﺒﻜــر والقــ�ي وﺣﺼــة النســاء والﻔتيــات ﻏــ�
املتﻜافﺌــة ﻣــﻦ الﻌمــﻞ ﻏــ� ﻣﺪﻓــﻮع اﻷﺟــر والﻔجــوة الﻔاﺻلــة بــني الجنســني ﻓــﻲ اﻷﺟــﻮر
بــ� الﺠﻨســ� ،والعمالــة فــي القﻄــاع ﻏــ� الرســمي واﺳــﺘﻔادة ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ قــﺪم ا�ســاواة
ﻣــﻊ الرﺟــﻞ ﻣــﻦ اﻷﺻــﻮل وا�ــﻮارد اﻹﻧﺘاﺟيــة ،وﺣقــوق املــرأة فــي املــ�اث ،وا�ســاءلة
ﻋــﻦ اﻧﺘﻬــاﻛات ﺣقــﻮق اﻹﻧســان لﻠﻨســاء والﻔﺘيــات ..وﺗﻌــ�ف الﻠﺠﻨــة بــﺄن الﺘقــﺪم ا�حــرز
ﺻــﻮب ﺗحقيــﻖ ﺟميــﻊ اﻷهــﺪاف اﻹﻧماﺋيــة لﻸلﻔيــة لﺼالــﺢ الﻨســاء والﻔﺘيــات ،قــﺪ ﺗﺒاﻃــﺄ
نظــراً ﻻســتمرار ﻋﻼقــات القــوة ﻏــ� املتﻜافﺌــة التاريﺨيــة والﺒنيويــة بــني الرجــل
واملــرأة ،والﻔقــر وأوجــﻪ الﺤرمــان ..والﻔجــوات املتناميــة فــي تﻜافــؤ الﻔــرص والقوانــني
والسياســات ،وا�ﻮاقــﻒ الﺘمي�يــة والقﻮالــﺐ الﻨمﻄيــة الﺠﻨســاﻧية").(1
ﺗﺪيــﻦ الﻠﺠﻨــة بﺸــﺪة ﺟميــﻊ أﺷــﻜال الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨســاء والﻔﺘيــات،
وﺗﻌــرب ﻋـــﻦ قﻠقﻬـــا الﻌميـــﻖ ﻣـــﻦ أن الﺘمييـــﺰ والﻌﻨـــﻒ ﺿــﺪ الﻨســاء
والﻔﺘيــات ﻣــا زاﻻ يحﺪﺛــان ﻓــﻲ ﺟميــﻊ أﻧحــاء الﻌالــﻢ.
إن الﺘقريــر يرﺻــﺪ بــﻜﻞ دقــة ،ﻓــﻲ ﻋــام  ،2014الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨســاء ،وﻣــﻦ ﺧﻼلــﻪ ﻣﻈاهــره
ا�ﺨﺘﻠﻔــة ،بمــا ﻓيﻬــا ﺣقــﻮق اﻹرث وﻋــﺪم ﺗﻜاﻓــﺆ الﻔــرص ،ويربــﻂ ﻣــا بــ� الﻔقــر والﺘقاليــﺪ
والقﻮالــﺐ الﻨمﻄيــة لرؤيــة وإدراك ا�ــرأة ،وﻣــا بــ� القﻮاﻧــ� والسياﺳــات الــﱵ لــﻢ ﺗﺸــﻬﺪ
ﺗﻐــ�ات ﺟﻮهريــة لﺼالــﺢ ا�ــرأة.
ويﺄﺗــﻲ هــﺬا "اﻻﻋــ�اف الﻌا�ــﻲ" ،بﺈﺧﻔــاق الﻌالــﻢ ﻓــﻲ الﺘﺼــﺪي لقﻀايــا ا�ــرأة -وﻓــﻲ قﻠﺒﻬــا
الﻌﻨــﻒ والﺘميــ� -بﻌــﺪ ﻋــﺪة ﻋقــﻮد ،ﺷــﻬﺪت ﻓيﻬــا الســاﺣة الﻌا�يــة ،ﺗﻄــﻮرات ﻣﻬمــة ﻓــﻲ
اﻻﺗﻔاقيــات الﻌا�يــة ،ل�ﺳــيﺦ ﻣﺒــﺪأ اﺣــ�ام ﺣقــﻮق ا�ــرأة وﺣقــﻮق اﻹﻧســان.

 لقــﺪ أﻛــﺪ ﻣيثــاق اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة الــﺬي اﻋﺘمــﺪ ﻋــام  ،1945واﻹﻋــﻼن العاملــي لﺤقــوقاﻹنســان  ،1948والعهــدان الدوليــان بﺨﺼــﻮص الحقــﻮق السياﺳــية وا�ﺪﻧيــة ،والﻌﻬــﺪ
الﺨــاص بالحقــﻮق اﻻقﺘﺼاديــة واﻻﺟﺘماﻋيــة والثقاﻓيــة ) (1966ﻋﻠــﻰ ﻣﺒــﺪأ ا�ســاواة ﻓــﻲ
الحقــﻮق اﻹﻧســاﻧية لﻠرﺟــال والﻨســاء.

 ﺛــﻢ ﺟــاءت اتﻔاقيــة القﻀــاء ﻋلــﻰ كل أﺷــﻜال التميــ� ﺿــد املــرأة الــﱵ اﻋتمدتهــاالجمعيــة العامــة لﻸمــﻢ املتﺤــدة ﻋــام ) 1979ودﺧﻠــﺖ ﺣــ� الﺘﻨﻔيــﺬ ﻋــام " ((1981ﻛثمــرة"
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ﺛﻼﺛــ� ﻋاﻣــاً ﻣــﻦ الﺠﻬــﻮد الــﱵ قاﻣــﺖ بﻬــا اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ،لﺘﺆﻛــﺪ ﻋﻠﻰ ﺣقــﻮق ا�رأة اﻹﻧســاﻧية
وﻧﺒــﺬ أﺷــﻜال الﺘميــ� ﻛاﻓــة ﺿﺪهــا ،وﺗحســ� أوﺿاﻋﻬــا وتؤكــد فــي النهايــة ﻋلــﻰ جميــع
الــدول اﻷﻃــراف ،اتﺨــاذ التدابــ� املناســﺒة "للﺤــد مــﻦ أﺷــﻜال التميــ� والعنــف كافــة"
ﺿــد املــرأة.

 ﺛــﻢ جــاء اﻹﻋــﻼن العاملــي ملناﻫﻀــة العنــف ﺿــد املــرأة ،ﻋــام  ،1993ليعﻄــي دفعــةكﺒــ�ة لﻼﻫتمــام العاملــي والعربــي ،ﻻتﺨــاذ دول العالــﻢ ﻋــدة تدابــ� ملنــع العنــف
والقﻀــاء ﻋليــﻪ و"أﻻ ﺗﺘــﺬرع الــﺪول بالﻌــادات والﺘقاليــﺪ ،لﻜــﻲ ﺗﺘﺠﻨــﺐ واﺟﺒاﺗﻬا ﻓــﻲ القﻀاء
ﻋﻠــﻰ الﻌﻨــﻒ" ..وقــﺪ ﺣــﺪد اﻹﻋــﻼن ا�ﺬﻛــﻮر ﺗﻌريﻔــاً �ﻔﻬــﻮم الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة ،باﻋﺘﺒــاره):(2

 "أي ﻓﻌــﻞ ﻋﻨيــﻒ قاﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ أﺳــاس الﺠﻨــﺲ يﻨﺠــﻢ ﻋﻨــﻪ أو يحﺘمــﻞ أن يﻨﺠــﻢ ﻋﻨــﻪ أذىأو ﻣﻌاﻧــاة ﺟســمية أو ﺟﻨســية أو ﻧﻔســية لﻠمــرأة ،بمــا ﻓــﻲ ذلــﻚ الﺘﻬﺪيــﺪ باقــ�اف ﻣثــﻞ هــﺬا
الﻔﻌــﻞ ،أو اﻹﻛــراه ،أو الحرﻣــان الﺘﻌســﻔﻲ ﻣــﻦ الحريــة ،ﺳــﻮاء وقــﻊ ذلــﻚ ﻓــﻲ الحيــاة الﻌاﻣــة
أو الﺨاﺻــة".

والجدير بالﺬكر في ﻫﺬا السياق اﻹﺷارة إلﻰ أمريﻦ:

أولهمــا :الــدور الــﺬي لعﺒتــﻪ املنظمــات النســاﺋية ،والحرﻛــة الﻨســاﺋية ﻛﻜﻞ ،ﻣﻨــﺬ أواﺧــر
الثماﻧيﻨيــات ﻣــﻦ القــرن الﻌ�يــﻦ ﻓــﻲ ﻛﻞ دول الﻌالــﻢ -وﻣــﻦ بيﻨﻬــا بﻌــﺾ الــﺪول الﻌربيــة-
لﻠﻀﻐــﻂ ﻧحــﻮ إﺛــارة القﻀيــة ،والﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ أﺣــﺪ "الﺘابﻮهــات" الــﱵ ﺣرﺻــﺖ بﻌــﺾ
ا�ﺠﺘمﻌــات ﻋﻠــﻰ إﺧﻔــاء الحقاﺋــﻖ ا�ﺘﻌﻠقــة بﻬــا.
ﺛانيهمــا :إن كســﺐ اﻻﻋــرتاف العاملــي بــأن العنــف ﺿــد املــرأة مســألة مهمــة تتعلــﻖ
بﺤقــوق اﻹنســان ،قــد تﺤقــﻖ ﺧــﻼل املؤتمــر العاملــي لﺤقــوق اﻹنســان )فيينــا(1993 ،؛
ﺣيــﺚ ﻃالــﺐ الﻨســاء ﻓــﻲ هــﺬا ا�ﺆﺗمــر إﻋــادة ﺗﻌريــﻒ ﻣﻌالــﻢ ﺣقــﻮق اﻹﻧســان ،بحيــﺚ يمﺘــﺪ
إلــﻰ الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة بﺸــﻜﻞ ﻣحــﺪد .وﺗقﺪﻣــﺖ الﻨســاء بمــا يقــرب ﻣــﻦ ﻧﺼــﻒ ﻣﻠيــﻮن ﺗﻮقيــﻊ
ﻣــﻦ  128دولــة لﻠمﻄالﺒــة باﻹﻋــ�اف بــﺄن الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة هــﻮ اﻧﺘﻬــاك ﺻــارخ لحقــﻮق
اﻹﻧســان)*(.

وهﻜــﺬا ﺟــاء "اﻹﻋــﻼن العاملــي ملناﻫﻀــة العنــف ﺿــد املــرأة" ) ،(1993دفعــة جديــدة
مهمــة ،ليﻌــ�ف بالﻌﻼقــات ﻏــ� ا�ﺘﻜاﻓﺌــة بــ� الرﺟــﻞ وا�ــرأة ،دﻓﻌــﺖ الرﺟــﻞ إلــﻰ الﻬيمﻨــة
ﻋﻠــﻰ ا�ــرأة وﻣمارﺳــﺘﻪ الﺘميــ� ﺿﺪهــا ،ﺳــﻮاء ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى اﻷ�ة أو ا�ﺠﺘمــﻊ .كمــا أﺷــار
اﻹﻋــﻼن إلــﻰ ﺣقيقــة أن فﺌــات معينــة مــﻦ النســاء معرﺿــات بوجــﻪ ﺧــاص للعنــف،
بمــا فــي ذلــﻚ اﻷقليــات والﻼجﺌــات والنســاء الﻔقــ�ات ،واملعاقات ،واملســنات ،والنســاء
فــي أوﺿــاع ال�اﻋــات املســلﺤة ..وﻏــ� ذلــﻚ.
)*( ﻛاﻧــﺖ ا�حﻜمــة الﻌا�يــة ا�ﻨﻌقــﺪة ﻓــﻲ ا�ﺆﺗمــر ا�ﺬﻛــﻮر ،والــﱵ ﺗابﻌﻬــا الﻜاﺗــﺐ ﻓــﻲ ا�ﺆﺗمــر الﻌا�ــﻲ لحقــﻮق اﻹﻧســان،
ﻓرﺻــة ﻣﻬمــة لﺘقﺪيــﻢ ﺷــﻬادات ﺣيــة ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻧســاء الﻌالــﻢ ،ﺣــﻮل الﻌﻨــﻒ الــﺬي ﺗﺘﻌــرض لــﻪ وأﺷــﻜالﻪ.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ﺛــﻢ ﺟــاء بﻌــﺪ ذلــﻚ ﻣﺆﺗمــر القاهــرة لﻠســﻜان والﺘﻨميــة ) (1994وﻣﻨﻬــاج ﻋمــﻞ بيﺠــ� )(1995
لﻠﺘﺄﻛيــﺪ ﻋﻠــﻰ أن الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة اﻧﺘﻬــاك لحقــﻮق اﻹﻧســان ،وﻋاﺋــﻖ أﻣــام ا�ــرأة لﻠمﺸــارﻛة
ﻓــﻲ الﺘﻨميــة والﺘمﺘــﻊ بحقﻮقﻬــا ..ﺛــﻢ تﺤولــﺖ مجــاﻻت الرتكــ� فــي اتجــاه مســاءلة الدولــة
ﻋــﻦ التدابــ� الــﱵ اتﺨﺬتهــا ملﻜافﺤــة العنــف.
وإذا ﻛان ﻣﻨﻬــاج ﻋمــﻞ بيﺠــ� ﻣــﻦ أهــﻢ الﻮﺛاﺋــﻖ الــﱵ ﺻــﺪرت ﻋــﻦ اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ﺣــﻮل
ﺣمايــة ﺣقــﻮق ا�ــرأة ،وقــﺪ ﺻــﺪرت بﺈقــرار  189دولــة ﻓــﻲ الﻌالــﻢ ،إﺿاﻓــة إلــﻰ إﻋــﻼن
بيﺠــ� ،ﻓــﺈن ﻣثــﻞ هــﺬه الﻮﺛاﺋــﻖ قــﺪ ﺷــﻜﻠﺖ أدوات ﻣﻬمــة لــﺪول الﻌالــﻢ -ﺣﻜﻮﻣــات وﻣﻨﻈمــات
ﻣﺠﺘمــﻊ ﻣﺪﻧــﻲ -ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗحقيــﻖ ا�ســاواة بــ� الﺠﻨســ� ،وﻧﺒــﺬ الﻌﻨــﻒ ،وﺗﻮﻓــ� ﻓــرص
ﻣﺘﻜاﻓﺌــة لﻠﻨســاء لﻠمﺸــارﻛة ﻓــﻲ الﺘﻨميــة ..وقــﺪ ﺗــﻼ ذلــﻚ ﻋــﺪة ﺧﻄــﻮات ﻋا�يــة ﻣﻬمــة ﻋﻠــﻰ
ﻃريــﻖ ﻣﻜاﻓحــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة ،أبرزهــا:

 -1ال�وتوكــول اﻻﺧتيــاري امللﺤــﻖ باتﻔاقيــة القﻀــاء ﻋلــﻰ جميــع أﺷــﻜال التميــ� ﺿــد
املــرأة ﻋــام  2000وهــﻮ بروﺗﻮﻛــﻮل اﺧﺘيــاري ﻻﺗﻔاقيــة ﺳــيﺪاو ،يﻬــﺪف إلــﻰ وﺿــﻊ إﺟــراءات
ﻋمﻠيــة لﺘﻔﻌيــﻞ بﻨــﻮد اﻻﺗﻔاقيــة.

 -2اﻻتﻔاقيــات املتعلقــة بالقﻀــاء ﻋلــﻰ اﻻتجــار بالﺒــ� واﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﻷﻏــراض الﺪﻋــارة؛
ﺣيــﺚ ﺳــﻨﺖ اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة بروﺗﻮﻛــﻮﻻ ً ﺟﺪيــﺪاً ،ﻋــام � 2000ﻮاﺟﻬــة ﻇاهــرة اﻻﺗﺠــار بالﺒــ�،
والــﱵ اﻧﺘــ�ت بﺸــﻜﻞ ﻛﺒــ� ،وذلــﻚ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ الﺨﺼــﻮص بــ� الﻨســاء واﻷﻃﻔــال ليﻜــﻮن
ﻣﻜمـﻼً ﻻﺗﻔاقيــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ﻛمﻜاﻓحــة الﺠريمــة ا�ﻨﻈمــة الﻌابــرة لﻠحــﺪود الﻮﻃﻨيــة.

 -3اﻷﻫــداف اﻹنماﺋيــة لﻸلﻔيــة ﻋــام  ،2000والــﺬي ﺻدقــﺖ ﻋليهــا  198دولــة ﻋﻀــو فــي
اﻷمــﻢ املتﺤــدة ،ﺣيــﺚ ال�ﻣــﺖ الــﺪول بمﻮﺟﺒــﻪ بالﻨﻬﻮض بالﺘﻨميــة ،والحﺪ ﻣﻦ الﻔقــر ،وﺣماية
الﺪيمقراﻃيــة وﺣقــﻮق اﻹﻧســان ،وﺣمايــة الﺒيﺌــة ،والﻨﻬــﻮض باﻷﻣــﻦ والســﻼم والقﻀــاء ﻋﻠــﻰ
اﻷﻣيــة ..وﻏــ� ذلــﻚ ،وقــﺪ ﺗﻌﻬــﺪ إﻋــﻼن اﻷلﻔيــة بمحاربــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة وﺗﻨﻔيــﺬ اﺗﻔاقيــة
"الســيﺪاو" ،وأﻛــﺪ ﻋﻠــﻰ أهميــة ﺗﻌﺰيــﺰ ا�ســاواة ﻓــﻲ الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ وﺗمﻜــ� الﻨســاء.

 -4ﻫــﺬا إلــﻰ جانــﺐ قــرارات متتاليــة للجمعيــة العامــة لﻸمــﻢ املتﺤــدة ،منهــا قــرار
 58/147تﺤــﺖ ﻋنــوان "القﻀــاء ﻋلــﻰ العنــف العاﺋلــي ﺿــد املــرأة"؛ ﺣيــﺚ أﻛــﺪت
الﺠمﻌيــة الﻌاﻣــة ﻋﻠــﻰ �ورة ﺣمايــة الﻨســاء ،وﺳــﻦ ﺗ�يﻌــات ﺟﺪيــﺪة وﺻياﻏــة ﺳياﺳــات
لﺘﻌﺰيــﺰ الﺘﺪابــ� الﻮقاﺋيــة وﺣمايــة ﺣقــﻮق اﻹﻧســان الﺨاﺻــة بالﻀحايــا ،وﻛﻔالــة الﺘحقيــﻖ
ﻣــﻊ الﺠﻨــاة ،وﺗحقيــﻖ اﻹﻧﺼــاف الﻌــادل).(3

 -5نﺸــ� إلــﻰ أنــﻪ فــي ﻋــام  2008أﻃلــﻖ اﻷمــني العــام لﻸمــﻢ املتﺤــدة "بــان كــي
مــون" ،ﺣملــة اتﺨــﺬت ﻋنوانـاً لهــا "اتﺤــدوا ﻹنهــاء العنــف ﺿــد املــرأة" ،وهــﻮ اﺳــﺘمرار
�ســﻌﻰ الحــﺪ ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة ويســﺘﻬﺪف ﻋــﺪة أﻣــﻮر ،أبرزهــا:
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 إﺻﺪار وإﻧﻔاذ قﻮاﻧ� وﻃﻨية لﻠﺘﺼﺪي لﻠﻌﻨﻒ. -اﻋﺘماد وﺗﻨﻔيﺬ ﺧﻄﻂ ﻋمﻞ وﻃﻨية.

 ﺗﻌﺰيﺰ ﺟمﻊ الﺒياﻧات ﻋﻦ اﻧﺘﺸار الﻌﻨﻒ ﺿﺪ ا�رأة والﻔﺘاة. -زيادة الﻮﻋﻲ الﻌام والﺘﻌﺒﺌة اﻻﺟﺘماﻋية.

 الﺘﺼﺪي لﻠﻌﻨﻒ الﺠﻨﴘ أﺛﻨاء ال�اﻋات. -6يمﻜﻦ أن نﻀيف إلﻰ ذلﻚ أمريﻦ مهمني ﻋلﻰ املستوي العاملي:

أولهمــا :التأكيــد ﻋلــﻰ أن أﺣــد أســﺒاب العنــف ﺿــد املــرأة يأتــي مــﻦ التميــ� ﻋﻠــﻰ
أﺳــاس الﺠﻨــﺲ وﻋــﺪم ا�ســاواة بــ� الﺠﻨســ� ،وبالﺘالــﻲ ﻓــﺈن وﺿــﻊ ﻣﻮازﻧــات لﻠﺪولــة
ﺗراﻋــﻲ الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ وﺗســﺘﺠيﺐ لﻼﺣﺘياﺟــات هــﻮ أﻣــر يﻌــﲏ الﺘقــﺪم والﻨﻬــﻮض ﻓــﻲ
قﻀايــا ا�ــرأة.
ﺛانيهمــا :توجــﻪ اﻫتمــام العالــﻢ نﺤــو تﻄويــر نظــﻢ التنﻔيــﺬ واملســاءلة ،لﺘﻌﺰيــﺰ ﺟﻬــﻮد
إﻧﻬــاء الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة وقــﺪ ﻃرﺣــﺖ ﺣمﻠــة اﻷﻣــ� الﻌــام ﻋــ�ة ﻋﻨــا� أﺳاﺳــية ﻹﻃــار
وﻃــﲏ ﻣــﻦ ا�ســاءلة .ﻣــﻦ أهمﻬــا ﺧﻄــﻂ الﻌمــﻞ الﻮﻃﻨيــة ،وﺟــﻮد ﺗ�يﻌــات ﺗﺘمــاﳽ ﻣــﻊ
ﺣمايــة ﺣقــﻮق اﻹﻧســان ،الﺘﻄــرق إلــﻰ ﺟميــﻊ أﻧــﻮاع الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة ،وﺟــﻮد ﻧﻈــﻢ ﺟمــﻊ
بياﻧــات ،ا�ــﻮارد ،أﻧﻈمــة رﺻــﺪ وﻣراقﺒــة).(4

 -7اﻷمــر اﻵﺧــر الــﺬي يعﻜــﺲ التﻄــور العاملــي فــي التعامــل مــع قﻀايــا العنــف إزاء
النســاء والﻔتيــات -وتﻔاﻋلــﺖ معــﻪ املنﻄقــة العربيــة -قــد تمﺜــل فــي مﺒــادرة اﻷمــﻢ
املتﺤــدة ﻹﻋــداد مــؤ�ات لقيــاس العنــف ﺿــد املــرأة ،ﻋــام .2007
إن هــﺬه ا�ﺒــادرة ،ﺗرﺻــﺪ الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨســاء والﻔﺘيــات بﻄريقــة أﻛــ� اﻧﺘﻈاﻣــاً ،وﻣــﻦ
ﺷــﺄﻧﻬا ﺗﻌﺰيــﺰ قاﻋــﺪة الﺒياﻧــات ا�ﺘﻌﻠقــة با�ــرأة ،وﺗﻮﻓــ� ﺗراﻛــﻢ ﻣﻌرﻓــﻲ يســﻬﻢ ﻓــﻲ ﺻياﻏــة
ﺗ�يﻌــات وﺳياﺳــات وقــرارات لﻠقﻀــاء ﻋﻠــﻰ الﻌﻨــﻒ ﻣــﻦ ﻧاﺣيــة ،وﺗﻌﺰيــﺰ دور اﻷﺟﻬــﺰة
اﻹﺣﺼاﺋيــة ﻣــﻦ ﻧاﺣيــة أﺧــرى.

وتأتــي ﻫــﺬه املﺒــادرة ،ﺿمــﻦ التﻄــور الــﺬي لﺤــﻖ بﺤركــة املــؤ�ات اﻻجتماﻋيــة فــي
العالــﻢ ،ﺧاﺻــة ﻓــﻲ الﻌقــﺪ اﻷول وﺗﻌــﲏ ا�ــﺆ�ات ،وﻓقــاً لﺘﻌريــﻒ ا�ﻮﺳــﻮﻋة الﻌا�يــة
لﻠمــﺆ�ات اﻻﺟﺘماﻋيــة)" ،(5ﻋمﻠيــة ﺗحﻮيــﻞ إﺟراﺋيــة ﻷﺣــﺪ الﻌﻮاﻣــﻞ اﻷﺳاﺳــية ﻓــﻲ الﺘقييــﻢ،
أي الﺘحــﻮل ﻣــﻦ الﺘﺠريــﺪ والﺨﺼﻮﺻيــة إلــﻰ الﻮاقــﻊ" وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻓــﺈن املﺒــادرة ﺣــددت بدقــة
مجــاﻻت اﻻﻫتمــام لقيــاس العنــف ﺿــد املــرأة ،ورﺻــد التﻄــور الــﺬي ﺣققتــﻪ كل دولــة،
ﻣــﻦ بيﻨﻬــا آليــات وﻃﻨيــة لــﺪى الــﺪول ،ﺧﻄــة الﻌمــﻞ ،ووﺣــﺪات اﻧﻔــاذ القاﻧــﻮن ،والﺨﺪﻣــات،
وﻣــﺆ�ات بﻨــاء قــﺪرات القاﺋمــ� ﻋﻠــﻰ الﺨﺪﻣــات الــﱵ ﺗﻮﺟــﻪ لﻠﻨســاء ،وأﻧﺸــﻄة الﺘﻮﻋيــة
والﺘثقيــﻒ ،وا�ســﻮﺣات واﻹﺣﺼــاءات ،وﻏــ� ذلــﻚ .وقــﺪ اﺳــﺘﻨﺪ ذلــﻚ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌريــﻒ ﻣحــﺪد
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
لﻠﻌﻨــﻒ وأﺷــﻜالﻪ ،واﻷﻃــر القاﻧﻮﻧيــة الﺪوليــة واﻹقﻠيميــة والﻮﻃﻨيــة ،وﻣســﺌﻮلية اﻷﺟﻬــﺰة
اﻹﺣﺼاﺋيــة الﻮﻃﻨيــة.

 -8ومــﻦ املهــﻢ فــي ســياق تنــاول الجهــود العامليــة املرتاكمــة ملﻜافﺤــة العنــف ﺿــد
النســاء والﻔتيــات ،ﻋــدم إﻏﻔــال قــرار مجلــﺲ اﻷمــﻦ  1325لعــام  ،2000الــﺬي دﻋــا
لﻮﺿــﻊ ﺧﻄــة ﻋمــﻞ دوليــة واﺿحــة لحمايــة ا�ــرأة ﻓــﻲ ال�اﻋــات ا�ســﻠحة .ﻓاﻹﺣﺼــاءات
الــﻮاردة ﻣــﻦ ﻣﻮاقــﻊ ال�اﻋــات ﺗﺸــ� إلــﻰ أن الﻨســاء واﻷﻃﻔــال ،هــﻢ ا�ﺘــ�ر اﻷﻛــرب ﻣــﻦ
ﺟــراء هــﺬه ال�اﻋــات ،بــﻞ وﻓــﻲ أﻏﻠــﺐ اﻷﺣيــان هــﻢ الﻬــﺪف الرﺋيــﴘ لﻠمقاﺗﻠــ� والﻌﻨــا�
ا�ســﻠحة ،الــﱵ ﺗﺘﻌمــﺪ اﺳــﺘﻬﺪاﻓﻬﻢ بﺄﺷــﻜال ﻣﺨﺘﻠﻔــة ﻣــﻦ اﻻﻋﺘــﺪاءات ..إن ﺣﻮالــﻲ ) (%70ﻣــﻦ
ﺿحايــا ال�اﻋــات ا�ســﻠحة الراهﻨــة ﻣــﻦ ا�ﺪﻧيــ� ،وﻏالﺒيﺘﻬــﻢ ﻣــﻦ الﻨســاء واﻷﻃﻔــال .إن
اﻷدلــة الــﱵ ﺟمﻌﺘﻬــا ا�ﻨﻈمــات الحقﻮقيــة وا�حاﻛــﻢ الﺪوليــة والﻮﻃﻨيــة ،ﺗﺸــ� إلــﻰ اﺳــﺘﻬﺪاف
الﻨســاء بســﺒﺐ ﺟﻨســﻬﻦ وقــد كان النظــام اﻷســاﳼ لرومــا ﻋــام  ،1998الﺼــادر ﻋــﻦ
ﻣحﻜمــة الﺠﻨايــات الﺪوليــة ،أول ﻣﻌاهــﺪة ﺗﻌﺘــرب الﻌﻨــﻒ ﻋﻠــﻰ أﺳــاس الﺠﻨــﺲ ،بمثابــة ﺧــرق
ﺧﻄــ� لﻠقاﻧــﻮن الﺪولــﻲ.
إن مســتوى ﺣمايــة ودﻋــﻢ النســاء الﻼﺋــي تعرﺿــﻦ ملﺜــل ﻫــﺬا العنــف ﺧــﻼل ال�اﻋــات
وبعدﻫــا ،مــا زال ﺿعيﻔ ـاً بعــد أكــ� مــﻦ  15ﻋام ـاً لﺼــدور قــرار مجلــﺲ اﻷمــﻦ ﻋــام
 2000ﺣــﻮل ا�ــرأة والســﻼم واﻷﻣــﻦ ،هــﺬا ﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ أهميــة القــرار ا�ﺬﻛــﻮر .إذ يعــد
القــرار  1325بمﺜابــة ﺣــد وﺧــﻂ فاﺻــل بالنســﺒة لتﻄــور ﺣقــوق املــرأة وقﻀايــا اﻷمــﻦ
والســﻼم؛ ﺣيــﺚ يعتــ� أول وﺛيقــة رســمية وقانونيــة تﺼــدر ﻋــﻦ مجلــﺲ اﻷمــﻦ ،يﻄﻠــﺐ
ﻓيﻬــا ﻣــﻦ أﻃــراف الــ�اع اﺣــ�ام ﺣقــﻮق ا�ــرأة ،ودﻋــﻢ ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ ﻣﻔاوﺿــات الســﻼم،
وﻓــﻲ إﻋــادة الﺒﻨــاء واﻹﻋمــار الــﱵ ﺗﻠــﻲ الــ�اع واﻻقﺘﺘــال ..والقــرار يﺆﻛــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺣمايــة
الﻨســاء ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ الﺠســﺪي والﺘميــ�).(6

إن جانﺒ ـاً مــﻦ الﺒﺤــوث املقدمــة إلــﻰ املؤتمــر العــام الســادس ملنظمــة املــرأة العربيــة
)ديســم�  ،(2016يتنــاول بــﴚء مــﻦ التﻔﺼيــل ،وفــي ﺿــوء الﺒيانــات املتاﺣــة ،العنــف
الــﺬي يمــارس ﺿــد النســاء والﻔتيــات واﻷﻃﻔــال ،ﻓــﻲ ﻣﻮاقــﻊ ال�اﻋــات ا�ســﻠحة ﻓــﻲ
ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة) ،(7وﺗﻄــرح الﻬﺠــرة الﻮاﺳــﻌة �ﻼيــ� ﺗــ�روا ﻣــﻦ هــﺬا الﻌﻨــﻒ ،ﻏالﺒيﺘﻬــﻢ
ﻣــﻦ الﻨســاء ..وﺗﺘﻌــرض هــﺬه الﺒحــﻮث )ﻓــﻲ ﺣالــة ليﺒيــا ،والﻌــراق ،وﺳــﻮريا ولﺒﻨــان(..
إلــﻰ ﻣﻌاﻧــاة ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﻨاﻃــﻖ ال�اﻋــات )القﺘــﻞ ،الﺘﻌﺬيــﺐ ،الﺨﻄــﻒ ،اﻻﻏﺘﺼــاب (..ﺛــﻢ
ﻣﻌاﻧاﺗﻬــا ﻣــرة أﺧــرى ﻓــﻲ ا�ﻨاﻃــﻖ الــﱵ ﺗﻬاﺟــر إليﻬــا ﻣــﻦ الﻔقــر والحرﻣــان واﻓﺘقــاد القــﺪرة
ﻋﻠــﻰ الﺘحﻜــﻢ ﻓــﻲ ﺣياﺗﻬــا وﺗربيــة أبﻨاﺋﻬــا ..وﻛﻞ ذلــﻚ يــربز أهميــة ﺣمايــة الﻨســاء ﻣــﻦ
الﻌﻨــﻒ ﻣــﻦ ﻧاﺣيــة ،وأهميــة دﻣــﺞ ﻣﻨﻈــﻮر الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ لﺘﺄﻣــ� ﺣقــﻮق الﻼﺟﺌــ� ﻣــﻦ
ﻧاﺣيــة أﺧــرى.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 -9بقــﻰ أن ﻧﺸــ� إلــﻰ أن اﻹﻃــار الﻌا�ــﻲ الــﺬي ﺣــﻞ ﻣحــﻞ اﻷهــﺪاف اﻹﻧماﺋيــة لﻸلﻔيــة،
وﺻــاغ أﺟﻨــﺪة الﺘﻨميــة ا�ســﺘﺪاﻣة �ــا بﻌــﺪ ﻋــام  2015لﻠﺘﻌاﻣــﻞ "بقــﻮة" ﻣــﻊ اﻷهــﺪاف ﻏــ�
ا�ﻨﺠــﺰة ﻣــﻦ اﻷهــﺪاف اﻹﻧماﺋيــة لﻸلﻔيــة ،قــﺪ أﺧــﺬ ﻓــﻲ اﻋﺘﺒــاره بﻌﺪيــﻦ أﺳاﺳــي� ،ﺗﻀمﻨﻬمــا
بــﻜﻞ وﺿــﻮح ﺗقريــر لﺠﻨــة وﺿــﻊ ا�ــرأة ﻋــام  .2014أولﻬمــا أن الﺘقــﺪم ا�حــرز ﻧحــﻮ ﺗحقيــﻖ
اﻷهــﺪاف اﻹﻧماﺋيــة لﻸلﻔيــة لﺼالــﺢ الﻨســاء والﻔﺘيــات ﻛان ﻣحــﺪوداً ،ﻧﻈــراً لﻌــﺪم ادﻣــاج
الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻓــﻲ ﺻياﻏــة اﻷهــﺪاف وﺗﻨﻔيﺬهــا وﺗقييمﻬــا ،ولــﻢ ﺗﻜــﻦ اﻹﺣﺼــاءات
والﺒياﻧــات ﻣﺘﻜاﻣﻠــة وﻣﻮﺛقــة وﻣﺼﻨﻔــة وﻓقــاً لﻠﻌمــر والﺠﻨــﺲ وﻏ�همــا .ﺛاﻧيﻬمــا أن الﻜثــ�
ﻣــﻦ القﻀايــا الحرﺟــة ا�ﺘﻌﻠقــة بﺘمﻜــ� ا�ــرأة وا�ســاواة بــ� الﺠﻨســ� والﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ
ا�ــرأة" ،لــﻢ ﺗﻌالﺠﻬــا بﺸــﻜﻞ ٍ
ﻛاف اﻷهــﺪاف اﻹﻧماﺋيــة لﻸلﻔيــة" ..وﻣــﻦ هﻨــا ﻛان لﺰاﻣــاً ﻋﻠــﻰ
)(8
أﺟﻨــﺪة الﺘﻨميــة ا�ســﺘﺪاﻣة �ــا بﻌــﺪ  ،2015أن ﺗﺘﻌاﻣــﻞ ﻣــﻊ هــﺬه الثﻐــرات وﻏ�هــا .

لقــد تﺒنــﺖ أجنــدة التنميــة املســتدامة  17ﻫدفـاً رﺋيســياً و 169ﻫدفـاً فرﻋيـاً فــي مﺨتلــف
املجــاﻻت ،وكان الهــدف الﺨامــﺲ ﻫــو املعــﲏ بتﺤقيــﻖ املســاواة بــني الجنســني وتعﺰيــﺰ
مﻜانــة املــرأة ،كمــا كان ﻫنــاك إجمــاع ﻋاملــي ﺣــول �ورة تﻀمــني بعــد النــوع
اﻻجتماﻋــي فــي باقــي اﻷﻫــداف ،ﻓــﻲ ﻣحــاور الﻔقــر ،وﺿمــان الﺘﻌﻠيــﻢ الﺠيــﺪ وا�ﻨﺼــﻒ
الﺸــاﻣﻞ لﻠﺠميــﻊ ،واﻹﺻــﻼح الﺘ�يﻌــﻲ ،وا�ﺸــارﻛة السياﺳــية ،وﺿمــان ﺗﻮاﻓــر ا�يــاه
وﺧﺪﻣــات الــ�ف الﺼحــﻲ لﻠﺠميــﻊ وإدارﺗﻬــا باﺳــﺘﺪاﻣة ،وا�ــﺪن وا�ســﺘﻮﻃﻨات لﻠﺠميــﻊ،
والﺘﺸــﺠيﻊ ﻋﻠــﻰ إقاﻣــة ﻣﺠﺘمﻌــات ﻣســا�ة ...وﻏــ� ذلــﻚ.
لقــﺪ وﺿــﺢ ﻣــﻦ اﺳــﺘﻌراض أﺟﻨــﺪة الﺘﻨميــة ا�ســﺘﺪاﻣة 2030-2015
أن الﻨﻬــﻮض با�ــرأة وﺗمﻜيﻨﻬــا ،يمﺘــﺪ ﻓــﻲ ﻧســيﺞ ﻛﻞ اﻷهــﺪاف وأن
تﺤقيــﻖ اﻷﻫــداف ،يظــل رﻫنــاً بتعﺰيــﺰ املســاواة بــني الجنســني
ومﺤاربــة العنــف ﺿــد النســاء والﻔتيــات ،ورﺻــﺪ الﺘﻄــﻮر اﺳــﺘﻨاداً
ﻋﻠــﻰ بياﻧــات ﻣﻮﺛقــة ،ﺗمﻜﻨﻨــا ﻣــﻦ قيــاس وﺿﻌيــة ا�ــرأة ،وﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﻣــﺆ�ات.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ً
ﺛاﻧيا :اﻻﺳﱰاﺗيﺠيات اإلﻗﻠيﻤية العربية ﳌﻮاﺟﻬة العنﻒ ﺿد النساء:
إن ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة لــﻢ ﺗﻜــﻦ بمﻌــﺰل ﻋــﻦ الﺠﻬــﻮد الﻌا�يــة الــﱵ رﻛــﺰت ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى ﻋــﺪة
ﻋقــﻮد ،ﺧاﺻــة ﻣﻨــﺬ الﺘســﻌيﻨيات ﻣــﻦ القــرن الﻌ�يــﻦ ،ﻋﻠــﻰ ﻣﻜاﻓحــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة.
ﻓمــﻦ ﻧاﺣيــة ﻛاﻧــﺖ بﻌــﺾ الــﺪول الﻌربيــة قــﺪ وقﻌــﺖ ﻋﻠــﻰ اﺗﻔاقيــة الســيﺪاو )وﻛان لﻠﺒﻌــﺾ
ﻣﻨﻬــا ﺗحﻔﻈــات ﻋﻠــﻰ بﻌــﺾ الﺒﻨــﻮد الــﱵ ﺗﻌﺘقــﺪ أﻧﻬــا ﻣﺨالﻔــة لﺨﺼﻮﺻيﺘﻬــا( ،إﻻ أن ا�ﻨﻄقــة
ﻛﻜﻞ ،وﻣــﻦ ﺧــﻼل الرؤﺳــاء والﺰﻋمــاء الﻌــرب ،قــﺪ ﺻﺪقــﺖ ﻋﻠــﻰ اﻷهــﺪاف اﻹﻧماﺋيــة لﻸلﻔيــة
ﻋــام  2000والــﱵ ﺗﻀمﻨــﺖ الحــﺪ ﻣــﻦ الﻔقــر ،وﺗمﻜــ� الﻨســاء ،والحــﺪ ﻣــﻦ الﺘميــ� بيﻨﻬــﻢ
وبــ� الﺬﻛــﻮر ﻓــﻲ ﺣقــﻮق الﺘﻌﻠيــﻢ والﺼحــة ...وﻏــ� ذلــﻚ .ﻛمــا رﺣﺒــﺖ ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة
بﺄﺟﻨــﺪة الﺘﻨميــة ا�ســﺘﺪاﻣة ) ،(2030-2015وﻛان لﻬــا ﺧﻄﻄﻬــا وبراﻣﺠﻬــا الﺘﻨمﻮيــة.
وﻫنــاك ﻋــدة مــؤ�ات مهمــة لتﻔاﻋــل املنﻄقــة العربيــة ،مــع الجهــود العامليــة لﻼﻫتمــام
بالﺤــد مــﻦ العنــف ﺿــد النســاء واﻷﻃﻔــال ويمﻜــﻦ إيجازﻫــا ﻋلــﻰ النﺤــو التالــي:

 -1إن ﻣﺸــارﻛة بﻌــﺾ منظمــات املجتمــع املدنــي العربــي ،ﻓــﻲ ا�ﺆﺗمــرات الﻌا�يــة ،وﻣﻨــﺬ
ا�ﺆﺗمــر الﻌا�ــﻲ لحقــﻮق اﻹﻧســان )ﻓييﻨــا  ،(1993ﻣــروراً بمﺆﺗمــر الســﻜان والﺘﻨميــة )(1994
وﻣﺆﺗمــر ا�ــرأة الﻌا�ــﻲ )بﻜــ�  ،(1995وﻣــا ﺗــﻼه ﻣــﻦ ﻣﺆﺗمــرات ﻋا�يــة ،قــﺪ ﻓﺘــﺢ الﻄريــﻖ
�ﺒــادرات وﺷــﺒﻜات ﻣﻨﻈمــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ� ،ﻨاقﺸــة قﻀيــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة ،والــﱵ
ﻛاﻧــﺖ أﺣــﺪ "الﺘابﻮهــات" ﻏــ� ا�ســمﻮح بالﻜﺸــﻒ ﻋﻨﻬــا  .ويﻜﻔــﻲ هﻨــا أن ﻧﺸــ� إلــﻰ ﺗﺰايــﺪ
الﻌــﺪد اﻹﺟمالــﻲ لﻠمﻨﻈمــات الﻨســاﺋية الحقﻮقيــة ،إلــﻰ أﻛــ� ﻣــﻦ ﺿﻌــﻒ ﻋﺪدهــا بﻌــﺪ ﻣﺆﺗمــر
ا�ــرأة الﻌا�ــﻲ ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼــﻒ الﺘســﻌيﻨيات .ﻛﺬلــﻚ ﻓــﺈن الﻌــﺪد وﺣــﺪه لــﻢ يﻜــﻦ ﻣــﺆ�اً وﺣيــﺪاً،
وإﻧمــا يﻀــاف إلــﻰ ذلــﻚ ﺗﻨــﻮع أﻧﺸــﻄة هــﺬه ا�ﻨﻈمــات ،واقــ�اب ﻏالﺒيﺘﻬــا -وﻓقــاً ﻹﺣــﺪى
الﺪراﺳــات ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼــﻒ الﻌقــﺪ اﻷول ﻣــﻦ اﻷلﻔيــة الثالثــة )(٩ﻓــﻲ اﺗﺠــاه قﻀايــا ا�ــرأة
والﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗمﻜيﻨﻬــا ،بﺸــﻜﻞ ﺷــاﻣﻞ وﻣﺘﻜاﻣــﻞ .وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻛان الﻄــرح لحقﻮقﻬــا ﻓــﻲ الﺘﻨميــة
وﺗمﻜيﻨﻬــا اﻻقﺘﺼــادي وﻛﺬلــﻚ الســياﳼ ،واﻻﺟﺘماﻋــﻲ )الﺘﻌﻠيــﻢ والﺼحــة والرﻋايــة( ،وﻓــﻲ
قﻠــﺐ ﻛﻞ ذلــﻚ ﻣﻜاﻓحــة الﻌﻨــﻒ الــﺬي يﺆﺛــر ﺳــﻠﺒاً ﻋﻠــﻰ الﻨﻬــﻮض بالﻨســاء وﻓرﺻﻬــﻦ ﻓــﻲ
الحيــاة الﻜريمــة.
إذن منظمــات املجتمــع املدنــي ،كانــﺖ "ســﺒاقة" فــي ﻃــرح القﻀيــة والدفــاع ﻋــﻦ ﺣــﻖ
املــرأة العربيــة فــي ﺣيــاة ﺧاليــة مــﻦ العنــف ،وقــد مارســﺖ ﻫــﺬه املنظمــات -ومﺒﻜــراً-
أدواراً متعــددة ﻋلــﻰ ﺛﻼﺛــة مســتويات:
 أولهــا :تجــاه الﺤﻜومــات وﺻانعــي السياســات ﻹﺣــﺪاث ﺗﻐيــ�ات ﺗ�يﻌيــةوإﺻﻼﺣيــة لﺘﻌﺰيــﺰ ﺣقــﻮق ا�ــرأة وﺣمايﺘﻬــا ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺛانيهــا :التوﻋيــة املجتمعيــة ودﻋــﻢ ﻧــ� الحقاﺋــﻖ واﻹﻋــﻼن ﻋﻨﻬــا ،والــﱵ ﻣــﻦﺷــﺄﻧﻬا بﻠــﻮرة ﻣﻮقــﻒ ﻣﺠﺘمﻌــﻲ ﺿــﺪ الﻌﻨــﻒ.

 ﺛالﺜهــا :ال�ﻛــ� ﻋﻠــﻰ الدفــاع ﻋــﻦ ﺣقــوق ﺿﺤايــا العنــف مــﻦ النســاء وإﻋــادةﺗﺄهيﻠﻬــﻦ لﺪﻣﺠﻬــﻦ ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ..هــﺬا باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ دور ﻣﻨﻈمــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ
ﻓــﻲ اﺗﺠــاه ﺗمﻜــ� الﻨســاء ﻛﻜﻞ اقﺘﺼاديــاً وﺳياﺳــياً واﺟﺘماﻋيــاً.

 -2يتمﺜــل املــؤ� الﺜانــي لتﻔاﻋــﻼت املنﻄقــة العربيــة مــع العالــﻢ بﺨﺼــوص الﺤــد مــﻦ
العنــف املوجــﻪ للنســاء ،فــي تأســيﺲ آليــات وﻃنيــة ،مــع مﻄلــع اﻷلﻔيــة الﺜالﺜــة ،ﺗﺘﺒــﲎ
ﺳياﺳــات وبراﻣــﺞ لﺘمﻜــ� ا�ــرأة الﻌربيــة .وأهــﻢ ﻣــا يمﻜــﻦ ﺗســﺠيﻠﻪ ﻓــﻲ هــﺬا الســياق ،هــﻮ
أن "الﺨﻄــاب ا�ســﻜﻮت ﻋﻠيــﻪ" لﻌــﺪة ﻋقــﻮد -وهــﻮ الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة -قــﺪ أﺻﺒــﺢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
هــﺬه اﻵليــات الﻮﻃﻨيــة ،ﺧﻄابــاً ﻣﻔﺘﻮﺣــاً لﻠمﺠﺘمــﻊ ،وﺗﺒﻨــﺖ هــﺬه اﻵليــات )ﻣﻨﻬــا ا�ﺠﻠــﺲ
القﻮﻣــﻲ لﻠمــرأة ﻓــﻲ ﻣــ�( براﻣــﺞ وﺳياﺳــات ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻬا إﻧﺼــاف ا�ــرأة ،والحــﺪ ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ
ا�ﻮﺟــﻪ إليﻬــا ،بــﻞ والﺘﺪﺧــﻞ �ســاﻧﺪﺗﻬا بﺸــﻜﻞ ﻣﺒــا� )ﺻﻨــﺪوق ﺗﻠقــﻲ الﺸــﻜاوي ﺿمــﻦ
هــﺬه اﻵليــات( ..وقــد امتــدت ﻫــﺬه اﻵليــات الوﻃنيــة ،وتﺤــﺖ مســميات مﺨتلﻔــة ،إلــﻰ
ﻋــدة دول ﻋربيــة باﻹﺿافــة إلــﻰ مــرص ،مﺜــل الﺒﺤريــﻦ ،واملﻐــرب ولﺒنــان ،واﻷردن
والجﺰاﺋــر ،وتونــﺲ ،وفلســﻄني.

 -3املــؤ� الﺜالــﺚ يتعلــﻖ باﻹﻋــﻼم ﻋامــة ،واﻹﻋــﻼم اﻻجتماﻋــي ﻋلﻰ وجــﻪ الﺨﺼوص؛
ﺣيــﺚ ﺗﻮاﻛــﺐ ﻣــﻊ ﺗﻄــﻮرات الﻌﻮ�ــة )ﺧاﺻــة ﻓــﻲ بﻌﺪهــا الﺘﻜﻨﻮلﻮﺟــﻲ( الﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ الﻌﻨــﻒ
ا�ﻮﺟــﻪ ﺿــﺪ الﻨســاء واﻷﻃﻔــال ،ﺧاﺻــة ﻣــا ﺗﻌﻠــﻖ بالﺘحــرش الﺠﻨــﴘ وباﻻﻏﺘﺼــاب وزواج
اﻷﻃﻔــال واﻻﺗﺠــار بالﺒــ� والﻌﻨــﻒ الﺠســﺪي والﻨﻔــﴘ داﺧــﻞ اﻷ�ة ..وقــﺪ اﻣﺘــﺪ أﺧــ�اً
إلــﻰ ﺣرﻣــان الﻨســاء ﻣــﻦ ﺣقﻬــﻦ ال�ﻋــﻲ ﻓــﻲ اﻹرث ..وقــﺪ ﺣﻈــﺖ قﻀيــة ﺧﺘــان اﻹﻧــاث ﻓــﻲ
بﻌــﺾ الــﺪول الﻌربيــة الــﱵ ﺗﻨﺘــ� ﻓيﻬــا هــﺬه الﺘقاليــﺪ )وأبرزهــا ﻣــ� والســﻮدان( باهﺘمــام
رﺳــمﻲ ﻣــﻦ ﺟاﻧــﺐ الﺘ�يﻌــات واﻷﺟﻬــﺰة ا�ﻌﻨيــة وبﻌــﺾ ا�ﺆﺳســات الﺪيﻨيــة ،وباهﺘمــام
ﻏــ� رﺳــمﻲ ﻣــﻦ ﺟاﻧــﺐ ﻣﻨﻈمــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ والــرأي الﻌــام )ﺧاﺻــة ﺣــ� ﺗرﺗﺒــﻂ
بحــاﻻت وﻓــاة(.
 -4املــؤ� الرابــع ،الــﺬي يعﻜــﺲ تيــار اﻻﻫتمــام بالﺤــد مــﻦ العنــف ﺿــد النســاء ،تمﺜــل
فــي مﺒــادرات ﺷــﺒابية متعــددة نﺰلــﺖ إلــﻰ املواﻃنــني فــي تجمعاتهــﻢ املتنوﻋــة -ﻣــﻦ
ﺧــﻼل ﺣمــﻼت ﺗﻄﻮﻋيــة -لﻠحــﺪ ﻣــﻦ الﺘحــرش ،ﺳــﻮاء لﻠﺪﻓــاع ﻋــﻦ الﻔﺘيــات والﻨســاء )إلــﻰ
ﺟاﻧــﺐ ﻋﻨــا� ﻣــﻦ ال�ﻃــة ا�ﺪربــة ﻋﻠــﻰ ذلــﻚ( أو لﻠﺘثقيــﻒ والﺘﻮﻋيــة والﺘﺪريــﺐ ﻓــﻲ أﺣيان
أﺧــرى )ﺧاﺻــة الﻔﺘيــات( لﺘﺠﻨــﺐ ﻣثــﻞ هــﺬه اﻷﻓﻌــال)*(.

)*( ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒيﻞ ا�ثــال ﻓــﻲ ﻣــ� ﻋــﺪة ﻣﺒــادرات قادهــا الﺸــﺒاب ﻣــﻦ الﺠﻨســ� ﻣﻨﻬــا »اﻣســﻚ ﻣﺘحــرش« ،و�الﺒﻨــات وﻻدﻧــا
واﺧﻮاﺗﻨــا« ..وﻏــ� ذلــﻚ.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
 -5ا�ــﺆ� الﺨاﻣــﺲ ،وا�ﻬــﻢ ،الــﺬي ﺳــﻨﻮليﻪ بﻌﻀــاً ﻣــﻦ اﻻهﺘمــام ،يﺘمثــﻞ فــي وجــود
مجموﻋــة مــﻦ اﻻســرتاتيجيات اﻹقليميــة واﻻســرتاتيجيات الوﻃنيــة فــي ﻋــدة دول
ﻋربيــة ،بعنــوان "مﻜافﺤــة العنــف ﺿــد املــرأة" .وﻻﺷــﻚ أن وﺟــﻮد هــﺬه اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات،
ورؤيﺘﻬــا لﻠﻌﻨــﻒ الــﺬي يﻬــﺪد ﺣقــﻮق ا�ــرأة وﻛراﻣﺘﻬــا ،وﻛﺬلــﻚ اق�ابﻬــا الﺸــاﻣﻞ ﻣــﻦ القﻀيــة
الثقاﻓــﻲ واﻻﺟﺘماﻋــﻲ واﻻقﺘﺼــادي والســياﳼ -هــﻮ ﺗﻄــﻮر "ﻣحمــﻮد" ،ﺣــﱴ وإن ﻛان بﻌيــﺪاًبﻌــﺾ الــﴚء ﻋــﻦ الﻮاقــﻊ واﻹﻧﻔــاذ ..وهــﻮ ﻣــا ﺳــيﺪﻓﻌﻨا ﻓــﻲ الﻨﻬايــة إلــﻰ ﻣﻨاقﺸــة الﺘحﺪيــات
والﻔــرص ا�ﺘاﺣــة.
أ -اﻻسرتاتيجية العربية ملناﻫﻀة العنف ﺿد املرأة 2020-2011
لقــﺪ أبــرزت اﻻﺳــ�اﺗيﺠية الﻌربيــة �ﻨاهﻀــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة ،والــﱵ أﺻﺪرﺗﻬــا ﻣﻨﻈمــة
ا�ــرأة الﻌربيــة ،ﻋــام  ،2011ﻓــﻲ ﻣقﺪﻣﺘﻬــا ﻋﻼقــة الﻌﻨــﻒ بالحالــة ا�ﺠﺘمﻌيــة -اﻻقﺘﺼاديــة
واﻻﺟﺘماﻋيــة والثقاﻓيــة -وﺗﻌــﺪد أﺳــﺒاب وأبﻌــاد وأﺷــﻜال الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة .ﻛمــا أبــرزت
ﺗﺪاﺧــﻞ الﻌﻨــﻒ ﻣــﻊ ﺣقــﻮق وواﺟﺒــات ﻛﻞ أﻓــراد ا�ﺠﺘمــﻊ وﻋﻼقاﺗﻬــﻢ بﺒﻌﻀﻬــﻢ وبا�ﺠﺘمــﻊ.
وﻣــﻦ ﺛــﻢ فــﺈن أي اســرتاتيجية تتﻄلــﺐ تﻜاتــف جميع الجهود -الرســمية وﻏ� الرســمية-
والعمــل ﻋلــﻰ ﻋــدة مســتويات بﺸــﻜل متﻜامــل.
وبﻌــﺪ أن اﺳــﺘﻌرﺿﺖ اﻻﺳــ�اﺗيﺠية الﻌربيــة �ﻨاهﻀــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة ،الﺘﻄــﻮر الﻌا�ــﻲ
وﺗراﻛــﻢ الﺠﻬــﻮد ﻋــرب ﻋــﺪة ﻋقــﻮد ،أﺷــارت إلــﻰ ﻛﻔالــة الﺪﺳــاﺗ� الﻌربيــة ﺣمايــة ﺣقــﻮق
ا�ﻮاﻃﻨــ� "الرﺟــال والﻨســاء ،دون ﺗميــ�" ،وأﺷــارت الﻌﺪيــﺪ ﻣﻦ ا�ﺒــادرات الﻌربية ا�ﻨاهﻀة
لﻠﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة )ﻣﻨﻬــا ا�يثــاق الﻌربــﻲ لحقــﻮق اﻹﻧســان  ،2004وإﻋــﻼن القاهــرة ﺣــﻮل
ﺣقــﻮق اﻹﻧســان ﻓــﻲ اﻹﺳــﻼم  ،(2008إلــﻰ ﻧﻔــﺲ هــﺬه ا�ﺒــادئ.
إن ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة ﺗﺘﺒــﲎ ﺳــﺒﻌة أهــﺪاف رﺋيســية ،ﻣﻨﺼــﻮص ﻋﻠيﻬــا ﻓــﻲ ا�ــادة
الﺨامســة مــﻦ اتﻔاقيــة إنﺸــاﺋها ،ولــﻜل منهــا أﻫــداف فرﻋيــة ..وينــﺺ الهــدف الســادس
ﻋلــﻰ تنميــة إمﻜانيــات املــرأة وبنــاء قدراتهــا كﻔــرد ومواﻃنــة ."..ويأتي ﺿمــﻦ اﻷﻫداف
الﻔرﻋيــة لهــﺬا الهــدف تمﻜــني املــرأة وتقليــل الﻔجــوة النوﻋيــة ،وﺗﻄﻮيــر اﺳــ�اﺗيﺠيات
ﺗمﻜــ� ا�ــرأة والﺘ�يﻌــات الﻌربيــة بﻬــﺪف الﻨﻬــﻮض بﻬــا ..وﻓــﻲ هــﺬا الســياق ﺷــﻜﻠﺖ ا�ﻨﻈمــة
"ا�ﺠمﻮﻋــة القاﻧﻮﻧيــة الﻌربيــة" ﻋــام  ،2004وﺗســﺘﻬﺪف دراﺳــة الﺘ�يﻌــات الﻌربيــة وﺗقﺪيــﻢ
ا�ﺸــﻮرة لﺘﻄﻮيرهــا  ..وﻛان ﻣــﻦ أبــرز ﺗﻮﺻياﺗﻬــا ﻣــا ﺗﻌﻠــﻖ باﺗﻔاقيــة القﻀــاء ﻋﻠــﻰ ﺟميــﻊ
أﺷــﻜال الﺘميــ� ﺿــﺪ ا�ــرأة ،وﻣﻨاﺷــﺪة الــﺪول الﻌربيــة ﻏــ� اﻷﻋﻀــاء باﻻﻧﻀمــام لﻬــا ،وأن
ﺗﺘــﻢ إﻋــادة الﻨﻈــر ﻓــﻲ الﺘحﻔﻈــات .ﻛﺬلــﻚ ﺗــﻢ ﺗﺄﺳــيﺲ لﺠﻨــة ا�ــرأة الﻌربيــة لﻠقاﻧــﻮن الﺪولــﻲ
واﻹﻧســاﻧﻲ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺣمايــة ا�ــرأة الــﱵ أﺻﺒحــﺖ ﻣســﺘﻬﺪﻓة ﻓــﻲ ال�اﻋــات ا�ســﻠحة ).(2009
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وتأتــي اﻻســرتاتيجية العربيــة ملناﻫﻀــة العنــف ﺿــد املــرأة ،لتﺤقيــﻖ ﻋــدة أﻫــداف،
)(10
وﻫــي:
 -ﺗﻌﺰيﺰ الﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣسﺘﻮى السياﺳات ﻓﻲ قﻀايا الﻨﻮع اﻻﺟﺘماﻋﻲ.

 -القﻀاء ﻋﻠﻰ ﺟميﻊ أﺷﻜال الﻌﻨﻒ ﺿﺪ ا�رأة.

 -ﺗرﺳيﺦ براﻣﺞ لحماية الﻨساء والﻔﺘيات ﺿحايا الﻌﻨﻒ.

 -اﺗﺒاع ﻧﻬﺞ ﺷاﻣﻞ لﻠﺘﺼﺪي لﻠﻌﻨﻒ ﺿﺪ ا�رأة.

 -الﺘﻨسيﻖ وﺗﻌﺰيﺰ الﺘﻌاون ب� ﺟميﻊ الﺠﻬات ا�ﻌﻨية.

 -ﺗﺒادل الﺨربات والﺪروس ا�سﺘﻔادة ﻓﻲ ﻣﺠال ﻣﻨاهﻀة الﻌﻨﻒ.

 -ﻧ� ﺛقاﻓة ﺣقﻮق ا�رأة وﻣﻨاهﻀة أﺷﻜال الﻌﻨﻒ ﻛاﻓة.

وﻓــﻲ إﻃــار تﺸــاوري تﺸــاركي ،ﻣــﻦ أﺟــﻞ أن ﺗﻮﻓــر هــﺬه اﻻﺳــ�اﺗيﺠية لﻠــﺪول الﻌربيــة،
إﻃــاراً ﺗســﺘﻨﺪ ﻋﻠيــﻪ لﺼياﻏــة الﺨﻄــﻂ الﻮﻃﻨيــة ،ﺣــددت اســرتاتيجية منظمــة املــرأة
العربيــة منﻄلقاتهــا الدوليــة ،ﺛــﻢ العربيــة ،وﺗمثــﻞ الﻬــﺪف الﻌــام لﻬــا ،ﻓــﻲ" :ﺗﻌﺰيــﺰ ﺣقــﻮق
ا�ــرأة الﻌربيــة وﺣمايﺘﻬــا ﻣــﻦ أﺷــﻜال الﻌﻨــﻒ ﻛاﻓــة ،والحــﺪ ﻣــﻦ اﻵﺛــار ا��ﺗﺒــة ﻋﻠــﻰ ﻣمارﺳــة
الﻌﻨــﻒ ﺿﺪهــا".
وقــد كانــﺖ مﺤــاور اﻻســرتاتيجية العربيــة ﺣــول مناﻫﻀــة العنــف ﺿــد املــرأة ،تتﻀمــﻦ
مــا يلــي وفــي كل مﺤــور تﻀمــني لﻺجــراءات أو الﺨﻄــة التنﻔيﺬيــة ،واملﺤــاور ﻫــي:
 -1التوﻋيــة ،بﻬــﺪف إﺣــﺪاث ﺗﻐيــ� إيﺠابــﻲ ﻓــﻲ اﻻﺗﺠاهــات والســﻠﻮﻛيات ،وﻧــ�
ﺛقاﻓــة ا�ســاواة.

 -2اﻷمــﻦ والﺤمايــة ،وبﻬــﺪف ﺗﻌﺰيــﺰ القــﺪرة ا�ﺆﺳســية �ﺆﺳســات ا�ﺠﺘمــﻊ لحمايــة
ا�ــرأة ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ.
 -3املﺸــاركة ،وبﻬــﺪف ﺗﻌﺰيــﺰ ﻣﺸــارﻛة الﻨســاء ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮيات ﺻﻨــﻊ القــرار ﻛاﻓــة،
ورﺳــﻢ السياﺳــات وﻣراﺟﻌــة وﺻياﻏــة الﺘ�يﻌــات والرباﻣــﺞ الﻮﻃﻨيــة ﻓــﻲ الــﺪول
الﻌربيــة.

 -4الت�يعــات واﻹجــراءات القانونيــة ،والﻬﺪف اﻻﺳــ�اﺗيﺠﻲ هﻨا هﻮ ﺳــﻦ وﺗﻄﻮير
الﺘ�يﻌــات والقﻮاﻧــ� واﻹﺟــراءات القاﻧﻮﻧيــة الﻌربيــة لﺘﻨســﺠﻢ ﻣــﻊ القــرارات الﺪولية
وﻣﺒــادئ القــرارات واﻻﺗﻔاقيــات الﻌربيــة ا�ﺘﻌﻠقــة بحقﻮق اﻹﻧســان.
 -5الدراســات والﺒﺤــوث والﺒيانــات ،والﻬــﺪف اﻻرﺗقــاء بﺒحــﻮث ﺣمايــة ا�ــرأة ﻣــﻦ
الﻌﻨــﻒ القاﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗحﺪيــﺪ اﻷولﻮيــات وﻋﻮاقــﺐ الﻌﻨــﻒ
وﺗﻜاليﻔــﻪ وﻣــﺪى ﻓاﻋﻠيــة الرباﻣــﺞ.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
 -6ال�اكــة والتنســيﻖ ،والﻬــﺪف اﻻﺳــ�اﺗيﺠﻲ هــﻮ ﺗﻌﺰيــﺰ الﻨﻬــﺞ الﺘﺸــارﻛﻲ بــ�
ﺟميــﻊ ا�ﺆﺳســات ا�ﻌﻨيــة بﺼياﻏــة السياﺳــات والرباﻣــﺞ لحمايــة ا�ــرأة ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ.

 -7املﺤــور الســابع واﻷﺧــ� ﻫــو املتابعــة والتقييــﻢ ،ويســﺘﻬﺪف ﻣﺄﺳســة ﻋمﻠيــة
ا�ﺘابﻌــة والﺘقييــﻢ ا�ﺘﻌﻠقــة برباﻣــﺞ ﺣمايــة ا�ــرأة ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻨﻈمــة
ا�ــرأة الﻌربيــة).(11
إن اســرتاتيجية منظمــة املــرأة العربيــة تؤكــد ﻋلــﻰ أن التﺤــدي الرﺋيــﴘ ﻫــو تﺤويــل
ﻫــﺬه اﻻســرتاتيجية ،أو ﻏ�ﻫــا مــﻦ اﻻســرتاتيجيات الوﻃنيــة إلــﻰ آليــات تنﻔيﺬيــة..
ﻣــﻦ ﺟاﻧــﺐ آﺧــر ﻓــﺈن اﻻﺳــ�اﺗيﺠية ﺗﺸــ� إلــﻰ أن هﻨــاك إﺷــﻜاليات ،أو ﺗحﺪيــات ﻣﺸــ�ﻛة
ﺗﻮاﺟــﻪ ﺗﻨﻔيــﺬ الﺨﻄــﻂ الﻮﻃﻨيــة لﻠــﺪول الﻌربيــة ،ﻣــﻦ بيﻨﻬــا:
ﻧقــﺺ الﺘمﻮيــﻞ ،ﺿﻌــﻒ القــﺪرات ا�ﺆﺳســية ،اﻻﻓﺘقــار إلــﻰ الﺘﻨســيﻖ ،ﻏيــاب آليــات الرﺻــﺪ
وا�ﺘابﻌــة والﺘقﻮيــﻢ .. ،وﻏــ� ذلــﻚ ﻣــﻦ ﺗحﺪيــات.

وفــي واقــع اﻷمــر ،يمﻜــﻦ إبــداء ﻋــدة مﻼﺣظــات ﻋلــﻰ اﻻســرتاتيجية العربيــة ملناﻫﻀــة
العنــف ﺿــد املــرأة  ،2020-2011وذلــﻚ ﻋلــﻰ النﺤــو التالــي:

 أولــﻰ ﻫــﺬه املﻼﺣظــات ،أن ﻫــﺬه اﻻســرتاتيجية ﺣــني ﺻاﻏــﺖ مﺤاورﻫــا وأﻫدافهــااﻻســرتاتيجية ،ﺣرﺻــﺖ ﻋلــﻰ أن يﻜــون مﺤورﻫــا اﻷول ﻫــو تعﺰيــﺰ الوﻋــي والتوﻋيــة
والتﺜقيــف بهــدف إﺣــداث تﻐيــ� إيجابــي فــي اﻻتجاﻫــات والســلوكيات .بﻌﺒــارة أﺧــرى
ﻓــﺈن اﺳــ�اﺗيﺠية ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة ،ﺗــﺪرك ﺗماﻣــاً أن الســياق الثقاﻓــﻲ الﻌربــﻲ ،يﻌاﻧــﻲ
ﻣــﻦ إﺷــﻜاليات وﻧقــاط ﺿﻌــﻒ ﻣﺘﻌــﺪدة ،ﺗﻌــﻮق اﻻﻋــ�اف الﻜاﻣــﻞ بحقــﻮق ا�ــرأة ،وهــﻲ ﺗــربز
أهميــة إﺣــﺪاث ﺗﻬيﺌــة وﺗﻐيــ� ﻓــﻲ الثقاﻓــة الســاﺋﺪة )وبمﻌــﲎ القيــﻢ وا�ﻌﺘقــﺪات واﻷﻋــراف
الــﱵ ﺗﺼيــﻎ رؤيــة ا�ــرأة وإدراﻛﻬــا( ..وقــﺪ اهﺘمــﺖ ﻛﻞ الﺨﻄــﻂ الﻮﻃﻨيــة ا�ﻨاهﻀــة لﻠﻌﻨــﻒ
ﺿــﺪ ا�ــرأة ،بالﺒﻌــﺪ الثقاﻓــﻲ واﻻﺟﺘماﻋــﻲ ،وﻛاﻧــﺖ ﻣﺆﺳســات الﺘﻨﺸــﺌة اﻻﺟﺘماﻋيــة أﺣــﺪ
اﻷرﻛان ا�ﻬمــة )ﺗﻐيــ� ﺻــﻮرة ا�ــرأة ﻓــﻲ الﺘﻌﻠيــﻢ(.
 املﻼﺣظــة الﺜانيــة أن اﻻســرتاتيجية العربيــة ملناﻫﻀــة العنــف ﺿــد املــرأة ،قــد نهجﺖﺧــﻼل ﻋمليــة إﻋدادﻫــا والتﺨﻄيــﻂ لهــا ﻋلــﻰ نهــﺞ تﺸــاوري بــ� ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻷﻃــراف
ا�ﻌﻨيــة ،بمــا ﻓيﻬــا ﻣﻨﻈمــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ ،وهــﺬا الﻨﻬــﺞ الﺘﺸــاوري هــﻮ الــﺬي ﺳــارت ﻋﻠيــﻪ
الﺨﻄــﻂ الﻮﻃﻨيــة الــﱵ قمﻨــا بمراﺟﻌﺘﻬــا ﻓــﻲ ﻋــﺪة دول ﻋربيــة )ﻣــ� ،ﻓﻠســﻄ� ،ا�ﻐــرب،
ﺗﻮﻧــﺲ ،اﻷردن ،الﺠﺰاﺋــر.(...
 املﻼﺣظــة الرابعــة ﻫــي مــا أكــدت ﻋليــﻪ فيمــا بعــد ﻫيﺌــة اﻷمــﻢ املتﺤــدة للمــرأة ﻋــام 2014فيمــا تعلــﻖ "بﺈﺧﻔــاق" العالــﻢ فــي التﺼــدي لقﻀايــا املــرأة؛ ﺣيــﺚ تﻐيــﺐ آليــات
الرﺻــد واملتابعــة والتقويـ ،
ـﻢ ،ويﺘــﻢ ﺗﻮﻓــ� بياﻧــات بﻌيــﺪة ﻋــﻦ ﺗﺼﻨيــﻒ الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻃالــﺐ ﺗقريــر اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ا�ﺬﻛــﻮر باﻻهﺘمــام با�ســﻮح والﺒياﻧــات وﺗﻮﻓــ� أﺟﻬــﺰة
إﺣﺼاﺋيــة ﻣﻌﻨيــة با�ﻮﺿــﻮع) .(12وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻓــﺈن اﻻﺳــ�اﺗيﺠية الﻌربيــة �ﻨاهﻀــة الﻌﻨــﻒ
ﺿــﺪ ا�ــرأة ،قــﺪ وﻓقــﺖ ﺗماﻣــاً ﻓــﻲ ﻋــام ) 2011ﺣــ� أﻛــﺪت ﻓــﻲ ﻣحــﻮر الﻌمــﻞ الﺨاﻣــﺲ( ﻋﻠــﻰ
)(13
اﻻرﺗقــاء بالﺪراﺳــات والﺒحــﻮث والﺒياﻧــات ،وﺗقييــﻢ ﻓﻌاليــة الرباﻣــﺞ  ..وقــﺪ ﻧﺼــﺖ ﺗحﺪيــﺪاً
ﺿمــﻦ إﺟــراءات هــﺬا ا�حــﻮر ﻋﻠــﻰ إﻧﺸــاء قاﻋــﺪة بياﻧــات ﺗســﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗﻮﻓــ� ﻛﻞ ا�ﻌﻠﻮﻣــات
والﺒياﻧــات وا�ــﺆ�ات ،وقــﺪ ﺗﺠاوبــﺖ الﺨﻄــﻂ الﻮﻃﻨيــة ﺗماﻣــاً ﻣــﻊ هــﺬا الﺒﻌــﺪ ،وﻃالــﺐ
بﻌﻀﻬــا بﺘﺄﺳــيﺲ "ﻣراﺻــﺪ" �ﺘابﻌــة ﻣــا يحــﺪث ﻣــﻦ ﻋﻨــﻒ ﻓــﻲ الﻮاقــﻊ ،ﺛــﻢ ﺗﺠاوبــﺖ الﺨﻄــﻂ
الﻮﻃﻨيــة ﻣــرة أﺧــرى ﻣــﻊ ا�حــﻮر الســابﻊ ﻣــﻦ اﺳــ�اﺗيﺠية ا�ﻨﻈمــة الــﺬي ﺗﻌﻠــﻖ با�ﺘابﻌــة
والﺘقييــﻢ� ،ﻮاﺟﻬــة إﺣــﺪى الثﻐــرات ﻓــﻲ براﻣــﺞ ﺣمايــة ا�ــرأة ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ.
 املﻼﺣظــة الﺨامســة تتعلــﻖ بﺈﺻــدار منظمــة املــرأة العربيــة ،مــا يعــرف بﺈﻃــار العملالعربــي لﺤمايــة املــرأة مــﻦ العنــف) ،(14وهــﻮ ﻋمــﻞ ﻣﻬــﻢ يﺘﻜاﻣــﻞ ﻣــﻊ ا�ﺒــادرات الﻮﻃﻨيــة
وا�ﺒــادرات اﻹقﻠيميــة ،وأهــﻢ قيمــة ﻣﻀاﻓــة إليــﻪ هــﻮ ﺗرﻛــ�ه ﻋﻠــﻰ "آليــة ﻋمﻠيــة" لﺘﻨﻔيــﺬ
اﺳــ�اﺗيﺠية ﻋربيــة �ﻨاهﻀــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة .وﻣــﻦ ﺟاﻧــﺐ آﺧــر ﻓــﺈن هــﺬه الﻮﺛيقــة
)ﺻــﺪرت ﻋــام  (2013هــﻲ ﻣرﺟﻌيــة ﻋربيــة ﺗحــﺪد أﺳــﺲ الﺘﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ ﻣﺠــال ﺣمايــة ا�ــرأة،
وﺗﻮزيــﻊ اﻷدوار وا�ســﺌﻮليات ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ القﻄاﻋــات ا�ﻌﻨيــة ..بﻌﺒــارة أﺧــرى لقــﺪ اﺗﺒــﻊ إﻃــار
الﻌمــﻞ الﻌربــﻲ لحمايــة ا�ــرأة ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ ﻣــا يﻌــرف باﺳــﻢ "ﻧﻬــﺞ القﻄاﻋــات ا�ﺘﻌــﺪدة"،
وهــﻮ ﻧﻬــﺞ ﺗﻜاﻣﻠــﻲ ﺷــاﻣﻞ ﺛﺒــﺖ ﻓﻌاليﺘــﻪ ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة الﻮقايــة والحمايــة ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ ،وﺗﺘــﻮزع
اﻷدوار ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ القﻄاﻋــات )القﻄــاع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ،ال�بــﻮي ،القاﻧﻮﻧــﻲ ،ﻣﺆﺳســات ا�ﺠﺘمــﻊ
ا�ﺪﻧــﻲ ..وﻏــ� ذلــﻚ(.
 املﻼﺣظــة السادســة :اﻫتمــام منظمــة املــرأة العربيــة بقﻀيــة املــؤ�ات ،أتــﻰليتجــاوب مــع التﻄــورات العامليــة مــﻦ ناﺣيــة ومــع اﺣتيــاج ﺣقيقــي للمنﻄقــة العربيــة
مــﻦ ناﺣيــة أﺧــرى لتﻄويــر مــؤ�ات تســتهدف قيــاس التﻄــور فــي تمﻜــني املــرأة ودمــﺞ
اﺣتياجاتهــا فــي التنميــة ،إﺿافــة إلــﻰ قيــاس اﻷبعــاد التنﻔيﺬيــة والتقــدم املﺤــرز فــي
مﻜافﺤــة العنــف .وقــد ورد اﻻﻫتمــام باملــؤ�ات فــي ﻋــدة مواﺿــع:
 -أولها :إﻃار العمل العربي لحماية ا�رأة ﻣﻦ الﻌﻨﻒ.(15).

 ﺛانيهــا :ﺿمــﻦ اﻻســرتاتيجية اﻹقليميــة لﺤمايــة املــرأة العربيــة  -اﻷمــﻦوالســﻼم.

 ﺛالﺜهــا :وﻫــي أك�ﻫــا ﺷــموﻻ ً وتمــ�اً ،ﻫــو "دليــل قيــاس التﻄــور فــي وﺿــعاملــرأة فــي املنﻄقــة العربيــة" ).(2016
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إن ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة ارﺗــﺄت القيــام بﻬــﺬا ا�ــ�وع -ﻛمــا ورد ﻓــﻲ ﻣقﺪﻣﺘﻬــا -ليﻮﻓــر ﻣﺠمﻮﻋــة ﻣــﻦ
ا�ﻌايــ� ﺗﻌﺘمــﺪ لقيــاس أوﺿــاع ا�ــرأة ،ﻣمــا يﺘيــﺢ قاﻋــﺪة ﻣﻌرﻓيــة أو قاﻋــﺪة بياﻧــات ﺗﻜــﻮن
ذات ﻣﺼﺪاقيــة ﻋاليــة ،وﺗﻜــﻮن قــادرة ﻋﻠــﻰ رﺻــﺪ وﺗقييــﻢ ﻣــﺪى ﻧﺠــاح الﺨﻄــﻂ والسياﺳــات
لﻠﻨﻬــﻮض با�ــرأة ..وهــﺬه ا�ــﺆ�ات ﺳــﻮف ﺗﻜــﻮن ﺧاﺿﻌــة لﻠﺘحﺪيــﺚ ﻓــﻲ ﻓــ�ات زﻣﻨيــة
ﻣﻨﺘﻈمــة).(16
إن املــؤ�ات ،كمــا تعرفهــا املوســوﻋة العامليــة للمــؤ�ات اﻻجتماﻋيــة ،ﻫــي "ﻋمليــة
تﺤويــل إجراﺋيــة ﻷﺣــد العوامــل اﻷساســية فــي التقييــﻢ" ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ هــﻲ "أدوات ﺗﻮﻇــﻒ
ﻛﻌمﻠيــات ﺗمثيــﻞ ﻣرﺋيــة لﻠرباﻣــﺞ والسياﺳــات وا��وﻋــات وا�ﺆﺳســات ،بحيــﺚ ﻧســﺘﻄيﻊ
ﺗقييمﻬــا ﻓــﻲ الﻨﻬايــة والﺘحقــﻖ ﻣــﻦ إﻧﺠازهــا ﻷهﺪاﻓﻬــا" .وبﻬــﺬا ﻓــﺈن ﻣــﺆ�ات القيــاس ﺗقــﻊ
ﻓــﻲ قﻠــﺐ الﺘقييــﻢ  ،Evaluationوﺗﻨقﻠﻨــا ﻣــﻦ ﻣرﺣﻠــة الﻮﺻــﻒ إلــﻰ الﻮاقــﻊ والﻌمﻠيــات Pro-
 cessوا�ــردود  Impactاﺳــﺘﻨاداً ﻋﻠــﻰ ﻣــﺆ�ات ﻛميــة وﻛيﻔيــة ).(17
إن اﻋتمادنــا ﻋلــﻰ معايــ� مﺤــددة – مــﻦ ﺧﻼل املــؤ�ات – يجعلنا
أكــ� موﺿوﻋيــة فــي قيــاس مــدى التﻄــور الــﺬي لﺤــﻖ بقﻀيــة
النهــوض باملــرأة ،وبالﻄﺒــﻊ رﺻــﺪ الﺘﻄــﻮر ﻓــﻲ الﺨﻄــﻂ الﻮﻃﻨيــة
الــﱵ اهﺘمــﺖ بالﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة ،ويﺠﻌﻠﻨــا أﻛــ� قــﺪرة ﻋﻠــﻰ ا�قارﻧــة
بــ� بﻠــﺪ وآﺧــر ،وأﻛــ� قــﺪرة ﻋﻠــﻰ ا�راقﺒــة  ،Monitoringإلــﻰ ﺟاﻧــﺐ
قــﺪرة ﻣــﺆ�ات القيــاس لﺘحﺪيــﺪ الﻌﻮاﻣــﻞ الحاﺳــمة ﻹﺣــﺪاث الﺘﻐيــ�
ا�ﻨﺸــﻮد ،واﺧﺘﺒــار ا�ﺘﻐــ�ات الثقاﻓيــة واﻻﺟﺘماﻋيــة واﻻقﺘﺼاديــة
)الﺒيﺌــة الﻮﺳــيﻄة( الــﱵ ﺗﻌــﺰز أو ﺗﻌــﻮق الرباﻣــﺞ الــﱵ ﺗﻬــﺪف إلــﻰ
ﺣمايــة الﻨســاء الﻌــرب ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ.

لقــد اﻫتــﻢ دليــل قيــاس تﻄــور وﺿــع املــرأة فــي املنﻄقــة العربيــة ) (2016بســﺒعة
مجــاﻻت أساســية ،وﻛﻞ ﻣﻨﻬــا يﺘﻀمــﻦ ﻋــﺪة أقســام /ﻣحــاور ..وهــﻲ ا�ــرأة ﻓــﻲ السياﺳــة،
ا�ــرأة ﻓــﻲ القاﻧــﻮن ،اﻹﻋــﻼم ،الﺼحــة ،الﺘﻌﻠيــﻢ وال�بيــة ،اﻻقﺘﺼــاد ،واﻻﺟﺘمــاع ..وقــﺪ
ﺗﻜــرر ﻓــﻲ ﻛﻞ هــﺬه اﻷقســام وا�حــاور ﻣــﺆ�ات ﻣﻌﻨيــة بقيــاس ﺗمﻜــ� وﺣمايــة الﻨســاء ﻣــﻦ
الﻌﻨــﻒ ،ﻣﻨﻬــا ﻣث ـﻼً ﻣــا ورد ﻋــﻦ ﻣﻜاﻓحــة ﻣمارﺳــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة ﻓــﻲ اﻷ�ة )آليــات
لﻠرﺻــﺪ ،الﻨﺼــﻮص القاﻧﻮﻧيــة لحمايــة ا�ــرأة ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ ،ﻻﺋحــة القﻮاﻧــ� لﺨﺘــان اﻹﻧــاث،
الــﺰواج القــ�ي ،ﺗﻄــﻮر ﻋــﺪد ا�ســﺘﻔيﺪات ﻣــﻦ الﺨﺪﻣــات الــﱵ ﺗقﺪﻣﻬــا ا�راﻛــﺰ اﻹرﺷــادية،
ﻣﻌــﺪل الحﻠقــات الﻨقاﺷــية ﻓــﻲ ا�ــﺪارس والﺠاﻣﻌــات لﻠﺘﻮﻋيــة ،ﺗﻮاﻓــر أو ﻋــﺪم ﺗﻮاﻓــر قﻮاﻧــ�
ﺗﻌﻄــﻲ الﺰوﺟــة ا��وﺟــة ﻣــﻦ أﺟﻨــﱯ ﺣــﻖ ﻣﻨــﺢ الﺠﻨســية ﻷبﻨاﺋﻬــا ،ﻋــﺪد الﻨســاء ا��وﺟــات
ﺿمــﻦ الﻔﺌــة الﻌمريــة أقــﻞ ﻣــﻦ  15ﻋاﻣــاً ،ﻋــﺪد الﻨســاء ا�ﺒﻠﻐــات ﻋــﻦ ﺣــاﻻت ﻋﻨــﻒ ،الﺘﻄــﻮر
ﻓــﻲ ﻋــﺪد ﻣﻼﺟــﺊ وﻣراﻛــﺰ اﻷﻣــان لﻠﻨســاء ا�ﻌﻨﻔــات.(18) (..
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الﺨﻼﺻــة أن إﻫتمــام منظمــة املــرأة العربيــة بﺈﻋــداد دليــل كمــي – كيﻔــي ،ملــؤ�ات
قيــاس التﻄــور فــي مﻜافﺤــة العنــف ﺿــد املــرأة ،يســد ﺛﻐــرة رﺋيســية فــي املعلومــات
واملعرفــة ،بهــﺬا املوﺿــوع املهــﻢ ،والــﺬي اﻋرتفــﺖ بــﻪ �اﺣــة ﻫيﺌــة اﻷمــﻢ املتﺤــدة
للمــرأة )ﻋــام  .(2014بقــي أن نﺸــ� إلــﻰ أمريــﻦ مهمــني -ﻋلــﻰ املســتوى اﻹقليمــي-
يتعلقــان بجهــود مﻜافﺤــة العنــف ﺿــد املــرأة ،بــادرت بهمــا منظمــة املــرأة العربيــة:

 أولهمــا :إﺻــﺪار دراﺳــة إقﻠيميــة ﺗحﻠيﻠيــة ﻓــﻲ ﻣــ�وع ﺣقــﻮق ا�ــرأة اﻹﻧســاﻧية ،بﻌﻨــﻮان"ﻋﻼمــات مﻀيﺌــة فــي أﺣــﻜام القﻀــاء العربــي" ،والــﱵ ﺗﻀمﻨــﺖ أﺣﻜاﻣــاً وقــرارات
قﻀاﺋيــة ﻓــﻲ  11دولــة ﻋربيــة ﺗﻨﺼــﻒ الﻨســاء الﻌــرب ،ﻣﻮزﻋــة ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪة ﻣحــاور ،وهــﻲ:
اﻷﺣــﻮال الﺸــﺨﺼية ،الحقــﻮق الثقاﻓيــة واﻻقﺘﺼاديــة واﻻﺟﺘماﻋيــة ،والحقــﻮق السياﺳــية
وا�ﺪﻧيــة ..والﺒﻌــﺾ ﻣﻨﻬــا يﺘﻌﻠــﻖ بحمايــة ا�ــرأة ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ.

 ﺛانيهمــا :تﺒــﲏ منظمــة املــرأة العربيــة ملــ�وع ألــف  -بــاء الــﺬي يلﺨــﺺ التﻄــورفــي القوانــني والت�يعــات العربيــة والﺒعــﺾ منهــا يعﻜــﺲ تﻄــوراً ﺣديﺜـاً فــي مجــال
التعــرف ﻋلــﻰ التﻄــور الت�يعــي ملﻜافﺤــة العنــف ﺿــد املــرأة ..وهــﺬا الﻌمــﻞ الــﺬي ﻋﻜــﻒ
ﻋﻠيــﻪ ﻓريــﻖ ﻣــﻦ الﺨــرباء القاﻧﻮﻧيــ� الﻌــرب ،يﺘــﻢ ﺗحﺪيثــﻪ بﺸــﻜﻞ دوري.
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ً
ﺛالﺜا :اﳋﻄﻂ الﻮﻃنية ﳌﻜاﻓﺤة العنﻒ ﺿد اﳌرﺃﺓ يف اﳌنﻄﻘة العربية
ﺷــﻬﺪت اﻷلﻔيــة الثالثــة ،ﺗﻮالــﻰ إﺻــﺪار اﺳــ�اﺗيﺠيات وﻃﻨيــة �ﻜاﻓحــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة
)بــﺪأت ﻋــام  2003باﻻﺳــ�اﺗيﺠية الﻮﻃﻨيــة لﻠمﻐــرب ،ﺛــﻢ الﺠﺰاﺋــر  ،2006الﻌــراق ،2013
وﺗﻮﻧــﺲ ،وﻣــ� ،والﻌــراق ،وﻓﻠســﻄ�  ،(٠٠وﻧحــﻦ ﻻ ﻧﻌــ�م ﻓــﻲ ﺳــياق هــﺬا الﻌمــﻞ ،ﻋــرض
ﻛﻞ اﺳــ�اﺗيﺠية وﻃﻨيــة ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪة ،وإنمــا نعــ�م ﻃــرح املﺸــهد العــام ملــا تﻀمنتــﻪ ﻫــﺬه
اﻻســرتاتيجيات مــﻦ أبعــاد ونقــاط مﺸــرتكة ،ﺛــﻢ إبــراز بعــﺾ نقــاط اﻻﺧتــﻼف أو
التمــ� ،ﺳــﻮاء ﻓــﻲ ا�ﻔﻬــﻮم ،أو ﻓــﻲ ا�ﻜﻮﻧــات وﻣحــاور اﻻﺳــ�اﺗيﺠية ،أو اﻵليــات .ﺛــﻢ ﻧﻄــرح
ﻧقــاط القــﻮة والﻀﻌــﻒ ﻓــﻲ هــﺬه اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات وﻓــرص وإﻣﻜاﻧــات ﻣﻮاﺟﻬــة الﺘحﺪيــات.

 -1لقــد أﻋــدت بعــﺾ الــدول العربيــة اســرتاتيجيات وﻃنيــة ملﻜافﺤــة العنــف ﺿــد
املــرأة ،وقــد توالــﻰ إﺻــدار ﻫــﺬه اﻻســرتاتيجيات منــﺬ الســنوات اﻷولــﻰ لﻸلﻔيــة
الﺜالﺜــة ،وبﻌــﺾ هــﺬه اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات قــﺪ اﺳــﺘﻨﺪ ﻋﻠــﻰ ﻧﺘاﺋــﺞ ﻣســﻮح ﻣيﺪاﻧيــة واﺳــﻌة،
لﺪراﺳــة ﻣــﺪى اﻧﺘﺸــار ﻇاهــرة الﻌﻨــﻒ ،وأﺷــﻜالﻬا ،والﻌﻼقــة بيﻨﻬــا وبــ� اﻻﻋﺘﺒــارات الثقاﻓيــة
واﻻﺟﺘماﻋيــة واﻻقﺘﺼاديــة )الﺪﺧــﻞ ،الﺘﻌﻠيــﻢ ،الﻌمــﻞ ،ﻋــﺪد أﻓــراد اﻷ�ة ،ﺗــﻮزع الﻈاهــرة
بــ� الريــﻒ والحــ� ..وﻏــ� ذلــﻚ( ﻣــﻦ ذلــﻚ اﻻﺳــ�اﺗيﺠية الﻮﻃﻨيــة �ــ� ،وﻓﻠســﻄ�،
وا�ﻐــرب.

إن تعريــف العنــف فــي اﻻســرتاتيجيات الوﻃنيــة قــد اســتند ﻋلﻰ تعريــف اﻷمﻢ املتﺤدة
بﺸــﻜل أســاﳼ ،ﺛــﻢ أﺿافــﺖ بعــﺾ اﻻســرتاتيجيات ،أﺷــﻜاﻻ ً جديــدة مــﻦ العنــف وفقـاً
للرؤيــة الــﱵ تتﺒناﻫــا .وبــﻜﻞ اﻷﺣــﻮال ﻓــﺈن الﻐايــة ﻣــﻦ ﺗﻌريــﻒ الﻌﻨــﻒ -ﺳــﻮاء ﺿمــﻦ اﻷﻃــر
الﺪوليــة أو الﻮﻃﻨيــة -هــﻮ ﺗﺘﺒــﻊ هــﺬه الﻈاهــرة وﺣﺼارهــا بــﻜﻞ اﻷﺷــﻜال ،وإﺗاﺣــة ﻣســاﺣة
لﺘﻄﺒيــﻖ الﺘﻌريــﻒ ﻓــﻲ ﺛقاﻓــات ﻣﺨﺘﻠﻔــة وﻣﺘﻌــﺪدة.

إن ﻣﺼﻄﻠــﺢ الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة ،أو الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨســاء يســﺘﺨﺪم لﻺﺷــارة إلــﻰ أيــة أﻓﻌــال
ﻋﻨيﻔــة ﺗمــارس بﺸــﻜﻞ ﻣﺘﻌمــﺪ أو بﺸــﻜﻞ اﺳــﺘثﻨاﺋﻲ إزاء الﻨســاء ،وهــﻲ أﻓﻌــال ﺗــﺆدي إلــﻰ
إلحــاق اﻷذى الﺠســﺪي أو الﻨﻔــﴘ .وتعــود أﻫميــة التعريﻔــات إلــﻰ ﻋــدة أمــور ،أهمﻬــا أن
الﺘﻌريــﻒ يﺆﺛــر ﻓــﻲ ﻛﻞ دولــة ﻋﻠــﻰ القﻮاﻧــ� ا�ﻨﻈمــة لﻬــﺬه الﻌمﻠيــة وﻋمﻠيــة اﻻﺳــﺘﺠابة
لحــاﻻت الﻌﻨــﻒ ،ﻛﺬلــﻚ فــﺈن تعريــف املﻔهــوم ﻋمليــة ليســﺖ ســاكنة ﺛابتــة ،وإﻧمــا هــﻲ
ديﻨاﻣيﻜيــة ،يمﻜــﻦ أن ﺗﺘﻐــ� ﻣــﻊ الﺰﻣــان وا�ــﻜان )ﻣــﻦ ذلــﻚ ﺷــمﻮل الﻌﻨــﻒ ﻣﻨــﺬ ﻋــام 2014
ﻇاهــرة الــﺰواج ا�ﺒﻜــر لﻠﻔﺘيــات ،وبﺸــﻜﻞ رﺳــمﻲ(.
ﻫنــاك تعريﻔــات دوليــة أبرزﻫــا مــا اﻋتمــده املؤتمــر العاملــي للمــرأة ﻋــام  ،1995باﻋﺘﺒــار
أن الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨســاء هــﻮ "أي ﻋﻨــﻒ ﻣرﺗﺒــﻂ بﻨــﻮع الﺠﻨــﺲ يــﺆدي ﻋﻠــﻰ اﻷرﺟــﺢ إلــﻰ
وقــﻮع �ر ﺟســﺪي أو ﺟﻨــﴘ أو ﻧﻔــﴘ أو ﻣﻌاﻧــاة لﻠمــرأة ،بمــا ﻓــﻲ ذلــﻚ الﺘﻬﺪيــﺪ بمثــﻞ
ﺗﻠــﻚ اﻷﻓﻌــال ،والحرﻣــان ﻣــﻦ الحريــة قــ�اً أو ﺗﻌســﻔاً ،ﺳــﻮاء ﺣــﺪث ذلــﻚ ﻓــﻲ ﻣــﻜان ﻋــام أو
ﻓــﻲ الحيــاة الﺨاﺻــة".
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 -2إن أﻏلــﺐ اﻻســرتاتيجيات الوﻃنيــة الــﱵ تــﻢ اﻻﻃــﻼع ﻋليهــا ،وكﺬلــﻚ اﻻســرتاتيجية
العربيــة لﺤمايــة املــرأة مــﻦ العنــف ،قــد اســتندت وتﺒنــﺖ مــا ورد فــي اﻹﻋــﻼن العاملــي
بﺸــأن القﻀــاء ﻋلــﻰ العنــف ﺿــد املــرأة؛ ﺣيــﺚ يﻌــرف الﻌﻨــﻒ بﺄﻧــﻪ "أي فعــل ﻋنيــف
تدفــع إليــﻪ ﻋﺼﺒيــة الجنــﺲ وي�ﺗــﺐ ﻋﻠيــﻪ ،أو يرﺟــﺢ أن ي�ﺗــﺐ ﻋﻠيــﻪ ،أذى أو معانــاة
للمــرأة ،ﺳــﻮاء ﻣــﻦ الﻨاﺣيــة الﺠســماﻧية أو الﺠﻨســية أو الﻨﻔســية ،بمــا ﻓــﻲ ذلــﻚ الﺘﻬﺪيــﺪ
بﺄﻓﻌــال ﻣــﻦ هــﺬا القﺒيــﻞ أو القــ� أو الﺤرمــان التعســﻔي مــﻦ الﺤريــة ،ﺳــﻮاء ﺣــﺪث ذلــﻚ
ﻓــﻲ الحيــاة الﻌاﻣــة أو الﺨاﺻــة".
هــﺬه اﻷرﻛان الســابقة ﻓــﻲ ﺗﻌريــﻒ الﻌﻨــﻒ ،ﺗﻮﺟــﺪ ﻓــﻲ الﻐالﺒيــة الﻌﻈمــﻰ ﻣــﻦ الﺘﻌريﻔــات
ﻓــﻲ اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات الﻮﻃﻨيــة الﻌربيــة .ومــﻦ منظــور العنــف ،فقــد ورد فــي مــادة ) (2فــي
اﻹﻋــﻼن العاملــي ملناﻫﻀــة العنــف ﺿــد املــرأة أن العنــف يﺸــمل "ﻋلــﻰ ســﺒيل املﺜــال"
ﻻ الﺤــرص مــا يلــي)*(:
 الﻌﻨــﻒ الﺒﺪﻧــﻲ والﺠﻨــﴘ والﻨﻔــﴘ الــﺬي يحــﺪث ﻓــﻲ إﻃــار اﻷ�ة ،والﻌﻨــﻒ ﻏــ�الﺰوﺟــﻲ ا�رﺗﺒــﻂ باﻻﺳــﺘﻐﻼل.
 الﻌﻨــﻒ الﺒﺪﻧــﻲ والﺠﻨــﴘ والﻨﻔــﴘ الــﺬي يحــﺪث ﻓــﻲ إﻃــار ا�ﺠﺘمــﻊ الﻌــام ،بمــا ﻓــﻲذلــﻚ اﻻﻏﺘﺼــاب والﺘﻌــﺪي الﺠﻨــﴘ وا�ﻀايقــة الﺠﻨســية ،وال�هيــﺐ أو الﺘﺨﻮيــﻒ
ﻓــﻲ ﻣــﻜان الﻌمــﻞ وﻓــﻲ ا�ﺆﺳســات الﺘﻌﻠيميــة ،وﻏ�هــا ،واﻻﺗﺠــار بالﻨســاء وإﺟﺒارهــﻦ
ﻋﻠــﻰ الﺒقــاء.
 الﻌﻨــﻒ الﺒﺪﻧــﻲ والﺠﻨــﴘ والﻨﻔــﴘ الــﺬي ﺗرﺗﻜﺒــﻪ الﺪولــة أو ﺗﺘﻐــاﴇ ﻋﻨــﻪ أيﻨمــا وﺟــﺪأو وقــﻊ.
إذن الﻌﻨــﻒ قاﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ أﺳــاس الﺠﻨــﺲ ،يمــارس ﻓــﻲ ﻛﻞ الﻔﻀــاءات الﺨاﺻــة ﻣــﻦ اﻷزواج،
اﻷﺧــﻮة واﻷقــارب وﻓــﻲ ا�ﺠــال الﻌــام ﻣــﻦ ﻃــرف ﻣمثﻠــﻲ الﺪولــة أو ﻣﻮاﻃــﻦ ﻓــﻲ الﺸــارع،
وهــﻮ يمﻜــﻦ أن يﻜــﻮن ﺟســﺪياً ،ﺟﻨســياً ،ﻧﻔســياً ،وقــﺪ يمــارس بﻔﻌــﻞ ﻋــادات وﺗقاليــﺪ ويحــﺪ
ﻣــﻦ ا�ســاواة بــ� الﺠﻨســ� ﻓــﻲ اﻷﻣــﻦ والحريــة والســﻼم ويﻨﺘﻬــﻚ ﺣــﻖ الﻨســاء ﻓــﻲ الحيــاة
والﻜراﻣــة.

 -3لقــد ﺣرﺻــﺖ كل اﻻســرتاتيجيات الوﻃنيــة والعربيــة ﻋلــﻰ ﻃــرح مــا يــ�ر �ورة
ﻫــﺬه اﻻســرتاتيجيات .ﻓاﻻﺳــ�اﺗيﺠية الﻮﻃﻨيــة لﺠمﻬﻮريــة ﻣــ� الﻌربيــة ﺗﺆﻣــﻦ أن الﻌﻨــﻒ
ﺿــﺪ ا�ــرأة والﻔﺘــاة اﻧﺘﻬــاك ﺻــارخ لحقﻮق اﻹﻧســان وﻧمــﻮذج لﻌﻼقة ﻏ� ﻣﺘﻜاﻓﺌــة ب� ا�رأة
والرﺟــﻞ ،وتﺸــ� إلــﻰ الرﻏﺒــة فــي تﺤقيــﻖ "ﺻﺤــوة اجتماﻋيــة" للتﻐلــﺐ ﻋلــﻰ تﺼاﻋــد
العنــف وﺻــوره الجديــدة ..وﺗﺘحــﺪث هــﺬه اﻻﺳــ�اﺗيﺠية أيﻀــاً ﻋــﻦ أن الﻬــﺪف الﻨﻬاﺋــﻲ
))*(( وذلﻚ لﻔﺘﺢ الﺒاب أﻣام ﻣﺨﺘﻠﻒ الثقاﻓات ،وﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷزﻣﻨة ﻹﺿاﻓة ﻣا ﺗراه ﻣﻦ أﺷﻜال الﻌﻨﻒ.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
الﻨﻬــﻮض با�ــرأة وﺗمﻜيﻨﻬــا وﺻــﻮن ﻛراﻣﺘﻬــا ) (19وﺗﻀيــﻒ اﺳــ�اﺗيﺠية ا�مﻠﻜــة ا�ﻐربيــة
الﻌﻼقــة ا�ﺆﻛــﺪة بــ� "اﺳــﺘﺌﺼال هــﺬه الﻈاهــرة اﻻﺟﺘماﻋيــة والﺘﻨميــة ا�ســﺘﺪاﻣة") .(20ﻛﺬلــﻚ
ﻓــﺈن الجمهوريــة الجﺰاﺋريــة ﺗﺸــ� ﻓــﻲ اﺳــ�اﺗيﺠيﺘﻬا الﻮﻃﻨيــة إلــﻰ أن الﻐايــة اﻷﺳاﺳــية
لﻬــا ﺗﻔﻌيــﻞ دور الﻨســاء ﻓــﻲ الﺘﻨميــة الﺒ�يــة ا�ســﺘﺪاﻣة وﺗرقيــة ﺣقــﻮق اﻹﻧســان وا�ســاواة
واﻹﻧﺼــاف بــ� ا�ﻮاﻃﻨــات وا�ﻮاﻃﻨــ� ،وإلﻐــاء ﻛﻞ أﺷــﻜال الﻌﻨــﻒ والﺘميــ� ﺿــﺪ الﻨســاء
وﻋــرب دورة الحيــاة) .(21كﺬلــﻚ اﻻســرتاتيجية الوﻃنيــة لﻔلســﻄني ﺗﺆﻛــﺪ ﻋﻠــﻰ الﺘﻮﺟــﻪ
الﻌــام لﻬــا هــﻮ الســﻌﻲ �ﺄﺳســة الﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨاهﻀــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨســاء ،وﺗحﺪيــﺪ اﻷدوار
والﺘﺪاﺧــﻞ ﻣــﻦ ﺟاﻧــﺐ ﻛﻞ اﻷﻃــراف ا�ﻌﻨيــة وﺣﻔــﻆ ﻛراﻣــة ا�ــرأة.
 -4وبﻮﺟــﻪ ﻋــام ،وﻓــﻲ ﻣﻮاﺿــﻊ ﻣﺘﻔرقــة ﻣــﻦ اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات الﻮﻃﻨيــة ،ﻛاﻧــﺖ هﻨــاك ﻋــﺪة
أﻣــﻮر ﺗــﻢ الﺘﺄﻛيــﺪ ﻋﻠيﻬــا:
 أولهــا :الرﻏﺒــة الﺼادقــة فــي وﺿــع ﺣــد للعنــف امل�ايــد ﺿــد املــرأة والــﺬييســﺘﻠﺰم -ليــﺲ ﻣﺠــرد قﻮاﻧــ� ﻣــﻊ أهميﺘﻬــا -ولﻜــﻦ ﺳياﺳــات ﺛقاﻓيــة واﺟﺘماﻋيــة
واقﺘﺼاديــة وإﻃــار ﻣﺆﺳــﴘ يقــﻒ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬــة الﻌﻨــﻒ ،إلــﻰ ﺟاﻧــﺐ "ﺻحــﻮة
ﻣﺠﺘمﻌيــة".
 ﺛانيهــا :تمﻜــني النســاء وﺿمــان إﺳــﻬاﻣﻬﻦ ﻓــﻲ الﺘﻨميــة ا�ســﺘﺪاﻣة ،وإلﻐــاء ﻛﻞأﺷــﻜال الﺘميــ� القاﺋمــة.

 ﺛالﺜهــا" :مأسســة" سياســات وبرامــﺞ الﺤــد مــﻦ العنــف ﺿــد النســاء ،وتعﺰيــﺰالتﺸــاركية بــ� ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻷﻃراف.
 رابعهــا :دﻋــﻢ النهــﺞ الﺸــامل الوقاﺋــي والﺤماﺋيــة للنســاء ،فــي مواجهــة الﺤــدمــﻦ العنــف ،بمــا ﻓــﻲ ذلــﻚ ﺗﺄﻛيــﺪ اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﺪيــﻞ اﻷﻧمــاط الســﻠﻮﻛية
واﻻﺟﺘماﻋيــة والثقاﻓيــة.

 ﺧامســها :إن منﻄلقــات اﻻســرتاتيجيات الوﻃنيــة ،كان لهــا بعــد دولــي ،وبعــدﻋربــي ووﻃــﲏ ،يﺘمثــﻞ ﻓــﻲ الﺪيــﻦ ،والﺪﺳــاﺗ� ،والقﻮاﻧــ� ،والﻌمــﻞ ال�اﻛمــﻲ الــﺬي
ﺗﻮاﺟــﺪ ﻓــﻲ اﺗﺠــاه ﺣمايــة الﻨســاء ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ.

 سادســها :إن املﺒــادرة بﺼياﻏــة اســرتاتيجيات وﻃنيــة ملناﻫﻀــة العنــفﺿــد املــرأة ،كان مﺼدرﻫــا آليــات وﻃنيــة معنيــة بالنهــوض بالنســاء .ﻣثــﻞ
ا�ﺠﻠــﺲ القﻮﻣــﻲ لﻠمــرأة ﻓــﻲ ﻣــ� )ﻣﺒــادرة  2009بﻌــﺪ ﺗﻨﻔيــﺬ ا�ســﺢ ا�يﺪاﻧــﻲ
الﻮاﺳــﻊ لﻈاهــرة الﻌﻨــﻒ ،ﺗﺠــﺪدت بﻌــﺪ ﺛــﻮرة يﻮﻧيــﻪ ﻓــﻲ ﺿــﻮء الﺪﺳــﺘﻮر الﺠﺪيــﺪ(،
أو وزارة الﺪولــة لﺸــﺌﻮن ا�ــرأة )الﻌــراق( ،أو الﻠﺠﻨــة الﻮﻃﻨيــة �ﻨاهﻀــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ
ا�ــرأة ووزارة ﺷــﺌﻮن ا�ــرأة )ﻓﻠســﻄ�( أو ﻛﺘابــة الﺪولــة ا�ﻜﻠﻔــة بــاﻷ�ة والﻌمــﻞ
والﺘﻀاﻣــﻦ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ )ا�مﻠﻜــة ا�ﻐربيــة(.أي أن هﻨــاك "ﻣﺆﺳســة" أو لﺠﻨــة وﻃﻨيــة
قــادت الﻌمــﻞ لﺼياﻏــة اﺳــ�اﺗيﺠيات ﺣمايــة ا�ــرأة ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ.
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 -5قــد يﻜــون مــﻦ املهــﻢ فــي مراجعــة ﻫــﺬه اﻻســرتاتيجيات ،اﻹﺷــارة إلــﻰ أﺣــد املﻼمــﺢ
اﻹيجابيــة الــﱵ اﺗســﻢ بﻬــا إﻋــﺪاد هــﺬه اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات الﻮﻃﻨيــة �ﻜاﻓحــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�رأة.
لقــﺪ ســارت ﻫــﺬه اﻻســرتاتيجيات ﻋلــﻰ نهــﺞ "تﺸــاركي" متمــ� للﻐايــة ،ﺳــﻮاء ﻓــﻲ
ﻣرﺣﻠــة ﺻياﻏــة الرؤيــة واﻵليــات ،أو ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــة ﺗﻮزيــﻊ اﻷدوار وا�ســﺌﻮليات ،وذلــﻚ بــ�
ﻛﻞ اﻷﻃــراف الرﺳــمية وﻏــ� الرﺳــمية )ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ ،اﻹﻋــﻼم (..فالﻐالﺒيــة العظمــﻰ مــﻦ
اﻻســرتاتيجيات الوﻃنيــة ملﻜافﺤــة العنــف ،تمﺜلــﺖ اﻷﻃــراف فيهــا ،فيمــا يلــي:
 -اﻵلية الﻮﻃﻨية ا�ﻌﻨية بالﻨﻬﻮض بالﻨساء.

 ﻓريــﻖ ﻣــﻦ الﺨــرباء والﺒاﺣثــ� الﺬيــﻦ اهﺘمــﻮا با�ﻮﺿــﻮع وﻃرﺣــﻮا ﻧﺘاﺋــﺞ الﺒحــﻮثوا�ســﻮح ا�يﺪاﻧيــة.

 ﻣمثﻠــﻮ الــﻮزارات والﺠﻬــات الحﻜﻮﻣيــة ا�ﻌﻨيــة با�ﻮﺿــﻮع ،وﻣــﻦ أبرزهــا وزارةالﻌــﺪل والقﻀــاة ،ووزارات الﺘﻀاﻣــﻦ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ )أو الﺘﻨميــة اﻻﺟﺘماﻋيــة( ،والﻌمــﻞ،
والﺘﺨﻄيــﻂ ،واﻹﻋــﻼم ،والﺼحــة ،والﺪاﺧﻠيــة ،ووزارة ال�بيــة والﺘﻌﻠيــﻢ وﻏ�هــا.
وهــﻮ ﻣــا يﻌﻜــﺲ "الﻨﻬــﺞ الﺸــاﻣﻞ" الــﺬي اﺗﺒﻌﺘــﻪ هــﺬه اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات )القﻮاﻧــ�،
والﺼحــة ،والﻌمــﻞ ،ال�بيــة والﺘﻌﻠيــﻢ ،الثقاﻓــة ،الﺘﺨﻄيــﻂ ،الرﻋايــة اﻻﺟﺘماﻋيــة
لﻠمﻌﻨﻔــات(.
 ﻣمثﻠــﻮ ﻣﻨﻈمــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ ،ا�ﻌﻨيــة بالﺘﻨميــة والﻨﻬــﻮض با�ــرأة ،واﻷﺧــرىالــﱵ ﺗراﻛمــﺖ ﺧرباﺗﻬــا ﻓــﻲ ﻣﻜاﻓحــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة ،واﻻﺗحــادات الﻨســﻮية القاﺋمــة.

 -وﺣﺪات ﺗﻜاﻓﺆ الﻔرص لﻠﻨساء ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ الﻮزارات إن وﺟﺪت )ﺣالة ﻣ�(.

 -6لقــد بــدت اقرتابــات اﻻســرتاتيجيات الوﻃنيــة ملﻜافﺤــة العنــف ﺿــد املــرأة ،قاﺋمــة
ﻋلــﻰ مجــاﻻت اســرتاتيجية رﺋيســية ،ﺛــﻢ تدابــ� تنﻔيﺬيــة لــﻜل مجــال ..تمﺜلــﺖ ﻫــﺬه
املجــاﻻت اﻷساســية والــﱵ لهــا اﻷولويــة فيمــا يلــي:
 ﺗﻌﺰيﺰ القﻮاﻧ� والﺘ�يﻌات ،وﺗﻄﻮيرها ،وﺳﺪ الثﻐرات. -الﺘﻮﻋية والﺘﻮاﺻﻞ وال�بية والﺘثقيﻒ ا�ﺠﺘمﻌﻲ.

 -الﺘﻜﻔﻞ والرﻋاية وﺗﺘﺒﻊ ﺣاﻻت الﻨساء ﺿحايا الﻌﻨﻒ.

 ﺗﻄﻮيــر اﻷﻃــر ا�ﺆﺳســية الــﱵ يﺘﻮﺟــﺐ ﻋﻠيﻬــا الﺘﺪﺧــﻼت لﻠحــﺪ ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ ،ﻣــﻦبيﻨﻬــا ﻣراﻛــﺰ اﻻﺳــﺘقﺒال.

 -ﺗحس� الﺨﺪﻣات الﺼحية.

 -ﺗﻄﻮير ﻧﻈﻢ ا�راقﺒة والﺘقييﻢ.

 ﺗﻌﺒﺌــة ﻣﺠﺘمﻌيــة وإﺣــﺪاث ﺗﺄﺛــ�ات ﻓــﻲ الﺒيﺌــة الثقاﻓيــة ﺗســﻬﻢ ﻓــﻲ الحــﺪ ﻣــﻦالﻌﻨــﻒ.
 -ﺗﻄﻮير ا�ﻮارد الﺒ�ية وا�ادية )بﻨاء القﺪرات(.
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 -6لقــد تناولــﺖ بعــﺾ اﻻســرتاتيجيات الوﻃنيــة ملﻜافﺤــة العنــف ﺿــد املــرأة،
املجــاﻻت اﻷساســية للتدﺧــﻼت ﺛــﻢ التدابــ� ،أﻣــا ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣــا ﺗــﻢ الﺘﻮﺻــﻞ إليــﻪ ﻣــﻦ
ﻣحــاور وأولﻮيــات ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ الﻌمــﻮم )ا�مﻠﻜــة ا�ﻐربيــة ﻣث ـﻼً( أو ﻃرﺣــﺖ ﻣحــاور اهﺘمــام
اﻻﺳــ�اﺗيﺠية ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺛﻼﺛــة ﻣســﺘﻮيات ،هــﻲ :الوقايــة بﻬــﺪف ﺗﻨميــة الﻮﻋــﻲ الﻌــام
ومراجعــة وتنقيــة القﻮاﻧــ� والسياﺳــات ،والﺤمايــة بﻬــﺪف ﺧﻠــﻖ بيﺌــة ﻣﻨاﺳــﺒة لﻠﻨســاء
وﺗﺒســيﻂ اﻹﺟــراءات وﺗيســ� الﺨﺪﻣــات القاﻧﻮﻧيــة ،ﺛــﻢ ﺛالثﻬــا التدﺧــﻼت لﺘﻮﻓــ� ﺧﺪﻣــات
الﺪﻋــﻢ الﺼحــﻲ والﻨﻔــﴘ لﻠمﻌﻨﻔــات وﺗﻄﻮيــر براﻣــﺞ الﺘﺄهيــﻞ والﻌــﻼج وﺗقﺪيــﻢ الﺨﺪﻣــات
الﺼحيــة واملﻼﺣقــة القانونيــة لﻮﺿــﻊ ﺗﺪابــ� وقاﺋيــة لحمايــة الﻨســاء ﺿحايــا الﻌﻨــﻒ .ﺛــﻢ
يﺄﺗــﻲ توزيــع اﻷدوار واملســﺌوليات ﻋلــﻰ اﻷﻃــراف املعنيــة ،ﻣــﻦ بيﻨﻬــا وزارة اﻷوقــاف،
والﺘﻌﻠيــﻢ ،والﺪاﺧﻠيــة ،والثقاﻓــة ،والﺼحــة والســﻜان والﺒﻌــﺾ أدرج وزارة الســياﺣة لﻜــﻲ
ﺗﻨﻔــﺬ دورات ﺗﺪريﺒيــة لﻌاﻣﻠــ� �ﻨاهﻀــة الﻌﻨــﻒ ،وﻛﺬلــﻚ وزارة الﺸــﺒاب والرياﺿــة ،ﻹدﺧــال
براﻣــﺞ ﺗﻮﻋيــة وﺗثقيــﻒ �ﻜاﻓحــة الﻌﻨــﻒ ﺿمــﻦ أﻧﺸــﻄة اﻷﻧﺪيــة وا�ﻌســﻜرات والرياﺿــة
)الحالــة ا��يــة(.

ومــﻦ املهــﻢ اﻹﺷــارة إلــﻰ أن ﺣمايــة الﻔتيــات والنســاء
املعوقــات مــﻦ العنــف ،قــد تــﻢ تناولــﻪ بﺸــﻜل واﺿــﺢ فــي
كل اﻻســرتاتيجيات ،وكﺬلــﻚ تﺤديــد الجهــة املعنيــة ،مﺜــل
املجلــﺲ القومــي لﻺﻋاقــة واملجالــﺲ القوميــة لﻸمومــة
والﻄﻔولــة�� وﻏــ� ذلــﻚ وفق ـاً لﻶليــات القاﺋمــة فــي كل
بلــد� كﺬلــﻚ بعــﺾ اﻻســرتاتيجيات الوﻃنيــة )مــرص،
املﻐــرب ،فلســﻄني( تناولــﺖ أﻫمية دور الدﻋــاة والداﻋيات
لتﺼﺤيــﺢ الﺨﻄــاب الديــﲏ ﺣــول ﺣقــوق املــرأة ،كمــا
تنــاول الﻐالﺒيــة العظمــﻰ مــﻦ اﻻســرتاتيجيات تعﺰيﺰ دور
منظمــات املجتمــع املدنــي ،وتقويــة الﺸــﺒﻜات والتواﺻــل
بــني الجهــات املعنيــة بﺤمايــة املــرأة ومﻜافﺤــة العنــف�
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 -8لقــد بــرزت ﺿمــﻦ بعــﺾ اﻻســرتاتيجيات مــؤ�ات لقيــاس اﻷداء واﻷﺛــر ،وﻣــﻦ
ﺛــﻢ ﺣــﺪدت بﻮﺿــﻮح أهﺪاﻓﻬــا ﺧــﻼل ﻣرﺣﻠــة ﺗﻨﻔيــﺬ الﺨﻄــة الﻮﻃﻨيــة �ﻜاﻓحــة الﻌﻨــﻒ ،ﺛــﻢ
ا�ــﺆ�ات الــﱵ ﺳــﺘﻌﺘمﺪ ﻋﻠيﻬــا .ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒيﻞ ا�ثــال ﺣــ� ﺣــﺪدت اﻻﺳــ�اﺗيﺠية الﻮﻃﻨيــة
�ــ� ﺧﻔــﺾ ﻧســﺒة اﻹﻧــاث الﻼﺗــﻲ يﺘﻌرﺿــﻦ لﻠﻌﻨــﻒ إلــﻰ ) (%50بحﻠــﻮل ﻋــام )(2020
وﺧﻔــﺾ ،وزيــادة ﻋــﺪد دور اﻻﺳــﺘﻀاﻓة أو الرﻋايــة ،وﻏــ� ذلــﻚ ،ﻓﺈﻧﻬــا ﻓــﻲ الﻮقــﺖ ﻧﻔســﻪ
ألﺰﻣــﺖ ﻧﻔســﻬا بﻌــﺪة ﻣــﺆ�ات ﻛميــة وﻛيﻔيــة لقيــاس الﺘﻄــﻮر .ﻣث ـﻼً ﻧســﺒة الﻨســاء الﻼﺗــﻲ
وقﻌــﻦ ﺿحايــا لﻠﻌﻨــﻒ ﺣســﺐ ﻧــﻮع الﻌﻨــﻒ ،وﻧســﺒة الﻨســاء الﻼﺗــﻲ يﺒﻠﻐــﻦ ﻋــﻦ ﺗﻌرﺿــﻦ
لﻠﻌﻨــﻒ ،وﻧســﺒة اﻻﺳــﺘﻔادة ﻣــﻦ الﺨﺪﻣــات ا�قﺪﻣــة لﻠمﻌﻨﻔــات ..وﻏــ� ذلــﻚ ).(23

 -9وإذا كان ﻫنــاك تعــدد وتنــوع فــي اﻻســرتاتيجيات الوﻃنيــة ســواء فــي مﺤاورﻫــا
أو أﻫدافهــا ،بقــﻰ أن نﺸــ� فــي ﻫــﺬا الســياق إلــﻰ إﺿافــات جيــدة تﻀمنتهــا الوﺛاﺋــﻖ
الوﻃنيــة ﻷﺷــﻜال مــﻦ العنــف ،أبرزﻫــا:
الحرﻣــان ﻣــﻦ ا�ــ�اث ،الــﺰواج ا�ﺒﻜــر ،الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﺨادﻣــات ﻓــﻲ ا�ﻨــازل )ا�ﻐــرب( ﻣﻨــﻊ
ا�ــرأة ﻣــﻦ الحﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ا�ــﻮارد اﻷﺳاﺳــية أو الﺘحﻜــﻢ ﻓيﻬــا ،ا�ﻨــﻊ ﻣــﻦ الﺨــروج ﻣــﻦ ا�ــ�ل
)ﻣــ�( ،اﻻﺗﺠــار بالﺒــ� ،ﺗﺠريــﻢ اﻻﻏﺘﺼــاب الﺰوﺟــﻲ )ا�ﻐــرب( ،ﻋــﺪم قــﺪرة الﻨســاء ﻋﻠــﻰ
الﺘــ�ف ﻓــﻲ رواﺗﺒﻬــﻢ )ﻓﻠســﻄ�( ﻃــرد ا�ســﻨات )الﺠﺰاﺋــر( ،الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨســاء ﻣــﻦ ﺟاﻧــﺐ
قــﻮات اﻻﺣﺘــﻼل )ﻓﻠســﻄ�( والﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة ﻣــﻦ ﺟاﻧــﺐ الﺘيــارات اﻹرهابيــة والقﺘــال
ا�ســﻠﺢ.
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ً
رابعا :العنﻒ ﺿد النساء ما بﲔ الﻮاﻗﻊ واﳌﺄمﻮل
ﻣــﻦ ا�ﻬــﻢ بﺪايــة اﻹﺷــارة إلــﻰ أن الﺨﻄــﻂ الوﻃنيــة ملناﻫﻀــة العنــف ﺿــد املــرأة ،قــد
تﻀمنــﺖ وﻋﻜســﺖ الﻜﺜــ� مــﻦ اﻹيجابيــات ،رﻏــﻢ أنهــا لــﻢ تﺼــل بنــا إلــﻰ املأمــول
منهــا ،وﻫــو مناﻫﻀــة العنــف والتميــ� إزاء املــرأة ،وإﺣــداث تﻐيــ� فــي الت�يعــات
والسياســات وفــي الﺜقافــة املجتمعيــة إزاء املــرأة ..وﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ أن هــﺬا "الﺘحــرك
الﻮﻃــﲏ" ا�ﻬــﻢ قــﺪ بــﺪأ ﻓــﻲ الســﻨﻮات اﻷولــﻰ ﻣــﻦ اﻷلﻔيــة الثالثــة ،إﻻ أن اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات -ﻓــﻲ
الﻠحﻈــة هــﺬه -بــﺪت بﻌيــﺪة ﻋــﻦ الﻮاقــﻊ.
ولﻜــﻦ يﺠــﺪر اﻹﺷــارة بﺪايــة إلــﻰ ﻣﺠمﻮﻋــة ﻣــﻦ اﻹيﺠابيــات ارﺗﺒﻄــﺖ بﻬــﺬه اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات،
ﺛــﻢ ﻧﻨﺘقــﻞ إلــﻰ ﻧقــاط الﻀﻌــﻒ ،والﻔــرص ا�ﺘاﺣــة لﻠﻨﻬــﻮض بالﻨســاء الﻌــرب ودﻣﺠﻬــﻦ ﻓــﻲ
الﺘﻨميــة الﺒ�يــة ا�ســﺘﺪاﻣة ،وﻓــﻲ قﻠﺒﻬــا ﺣمايــة الﻨســاء ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ وﺗﻮﻓــ� اﻷﻣــﻦ والســﻼم
لﻬــﻦ.
أ -تتمﺜــل أبــرز إيجابيــات اﻻســرتاتيجيات الوﻃنيــة ملﻜافﺤــة العنــف ﺿــد النســاء ،فيمــا
يلي :

 -1تعﻜــﺲ ﻫــﺬه اﻻســرتاتيجيات إرادة سياســية للﺤــد مــﻦ العنــف ﺿــد النســاء ،وﻛﺬلــﻚ
اﻋــ�اف ﻣﺠﺘمﻌــﻲ -ولــﻮ رﺳــمﻲ -بــﺄن هــﺬه القﻀيــة ﻣﻬمــة ،وأﻧﻬــا أﺿحــﺖ قاﺋمــة ﻋﻠــﻰ ﺟﺪول
أﻋمــال ﺻاﻧﻌﻲ السياﺳــات.
 -2نﺤــﻦ إزاء اســرتاتيجيات وﻃنيــة ،تعــرتف بــﻜل ﺷــﻔافية بواقــع العنــف ﺿــد النســاء،
وﺗﻌــ�ف أيﻀــاً بالقﺼــﻮر ﻓــﻲ الﺘﻌاﻣــﻞ ﻣــﻊ قﻀيــة ﺟﻮهريــة ﺗمــﺲ ﺣقــﻮق اﻹﻧســان وﺣقــﻮق
ا�رأة.

 -3اﻷمــر الﺜالــﺚ اﻹيجابــي ،ﻫــو التﻔاﻋــل مــع الوﺛاﺋــﻖ العامليــة واﻹقليميــة ،والــﱵ
وﻋا�يــاً� ،ورة ﻣﻨاهﻀــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة ،وهــﻮ ﻣــا يﻌــﲏ اﻋ�اﻓﻨــا
اﻋﺘمــﺪت
ّ
ّ
رﺳــمياً
بﺄبﻌــاد ﻋا�يــة وإﻧســاﻧية ﺗقﺘــﴤ اﻻهﺘمــام " ا�ﺘﻮاﺻــﻞ وا��اﻛــﻢ" ﻣــﻦ الﺠميــﻊ.

 -4مــﻦ أﻫــﻢ اﻹيجابيــات الــﱵ تعﻜســها اﻻســرتاتيجيات الوﻃنيــة ملﻜافﺤــة العنــف ﺿــد
النســاء" ،املنهــﺞ التﺸــاوري والتﺸــاركية" ﻣــﻦ ﺟاﻧــﺐ اﻵليــات الرﺳــمية الﻮﻃﻨيــة ا�ﻌﻨيــة
بالﻨســاء ،إلــﻰ ﺟاﻧــﺐ ﻛﻞ الــﻮزارات وا�ﺆﺳســات الرﺳــمية ،الــﱵ يﺘقاﻃــﻊ ﻧﺸــاﻃﻬا ﻣــﻊ ا�ــرأة،
وﻛﺬلــﻚ رﺟــال الﺪيــﻦ ،وا�ﺆﺳســات ﻏــ� الرﺳــمية )ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ( إﺿاﻓــة إلــﻰ باﺣثــ�
وﺧــرباء ،وﻣﺠﺘمﻌــات ﻣحﻠيــة ﺗــﻢ ﺗﻨﻈيــﻢ ورش ﻋمــﻞ لﻬــا )ﻣــ�( أو ﺗﻮﻇيــﻒ الﻠقــاءات
الﻔرديــة وا�ﻨاقﺸــات الﺒﺆريــة الﺠماﻋيــة ،لﻼﺳــﺘماع إلــﻰ ﺿحايــا الﻌﻨــﻒ )ﻓﻠســﻄ�(  ..وهــﻮ
ﻣﻨﻬــﺞ ﻣﺘمــ� قــادر ﻋﻠــﻰ �ــﺲ أبﻌــاد الﻮاقــﻊ.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 -5ﺧامــﺲ اﻹيجابيــات يتعلــﻖ باﻻقــرتاب الﺸــامل مــﻦ قﻀيــة العنــف ﺿــد املــرأة،
وﻃــرح اﻵليــات وﺗﻮزيــﻊ اﻷدوار ،وﻓقــاً لﻬــﺬا اﻻقــ�اب اﻻقﺘﺼــادي واﻻﺟﺘماﻋــﻲ والســياﳼ،
والثقاﻓــﻲ  ..وﻣــﻦ هﻨــا وﺟــﺐ الﺘﻨﻮيــﻪ إلــﻰ أن اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات الﻮﻃﻨيــة ﺟميﻌﻬــا� ،ســﺖ
إﺷــﻜالية الﺒﻌــﺪ الثقاﻓــﻲ ﺳــﻮاء ﻣــﻦ زاويــة الﻔﻬــﻢ الﺨاﻃــﺊ لﻠﺪيــﻦ ،أو ﺗربيــر بﻌــﺾ ا�ﻌﻨﻔــات
)ﻣــﻦ ﺟاﻧــﺐ الــﺰوج( لحالــة الﻌﻨــﻒ ،أو ﻋــﺪم اﻹبــﻼغ القاﻧﻮﻧــﻲ ﻋــﻦ وقاﺋــﻊ الﻌﻨــﻒ والﺨــﻮف
ﻣــﻦ "الﻔﻀيحــة" ..لقــﺪ ﻛان الﺒﻌــﺪ الثقاﻓــﻲ واﻻﺟﺘماﻋــﻲ واﺿحــاً ﻓــﻲ اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات
واﻵليــات ،ﺣيــﺚ اﺣﺘﻠــﺖ الﺘﻮﻋيــة ا�ﺠﺘمﻌيــة اﻷولﻮيــة أﺣياﻧــاً ،ودور اﻹﻋــﻼم ،واﻻﻣﺘــﺪاد إلــﻰ
ال�بيــة والﺘثقيــﻒ ﻓــﻲ ا�ــﺪارس والﺠاﻣﻌــات.

 -6اتســمﺖ اﻻســرتاتيجيات الوﻃنيــة بﺈيجابيــة أﺧــرى ،تمﺜلــﺖ فــي توزيــع اﻷدوار
واملســﺌوليات بــني مﺨتلــف القﻄاﻋــات الرســمية وﻏــ� الرســمية ،وﺻياﻏــة مــؤ�ات
ﻛميــة وﻛيﻔيــة "ﻣﺒســﻄة" ﻧﺨﺘــرب اﻷداء وﻣــﺪى الﺘﻄــﻮر ﻓــﻲ الﺘﻌاﻣــﻞ ﻣــﻊ الﻌﻨﻒ ﺿﺪ ا�ــرأة ...
وقــﺪ ارﺗﺒــﻂ بﺬلــﻚ إيﺠابيــة أﺧــرى ،وهــﻲ ﻣﻄالﺒــة أﺟﻬــﺰة الﺪولــة الرﺳــمية بﺘﻮﻓــ� إﺣﺼاءات
قاﺋمــة ﻋﻠــﻰ الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ،بﻬــﺪف ﺗﺒيــان واقــﻊ الﻨســاء والﺘﻄــﻮر الــﺬي لحــﻖ بالحــﺪ ﻣــﻦ
الﻌﻨــﻒ.

 -7بعــﺾ اﻻســرتاتيجيات ﻋﻜســﺖ التنــوع الﺜقافــي واﻻجتماﻋــي بــني املناﻃــﻖ
الجﻐرافيــة ،وأﺧــﺬت ﻓــﻲ بﻌﻀﻬــا اﻋﺘﺒــار تنــوع واﺧتــﻼف اﻷوﺿــاع اﻻقتﺼاديــة ،ﻣــﻦ
ذلــﻚ الحالــة ا��يــة؛ ﺣيــﺚ اﻻﺧﺘﻼﻓــات الﻜﺒــ�ة ،وأﺣياﻧــاً الﺸاﺳــﻌة ،بــ� أوﺿــاع الﻨســاء
وا�ﺠﺘمﻌــات ﻓــﻲ الﻮﺟــﻪ القﺒﻠــﻲ )ا�حاﻓﻈــات اﻷﻛــ� ﻓقــراً ﻓــﻲ ﻣــ�( وبيﻨﻬــا وبــ� الﻮﺟــﻪ
الﺒحــري ..إلــﻰ ﺟاﻧــﺐ ﺗﻮﻓــ� ﺧﻄــة الرﺻــﺪ وا�راقﺒــة ﻓــﻲ ﻋــﺪة اﺳــ�اﺗيﺠيات وﺗﻮﻓــ� ﺟــﺪول
زﻣــﲏ ،وهــﻮ ﻣــا يﺪﻓــﻊ بﻨــا إلــﻰ الﺘســاؤل ﻋــﻦ ﻣــﺪى اﻻلــ�ام بﻬــﺬا "القيــﺪ الﺰﻣــﲏ" وﻋــﻦ ﺗﻮاﺟــﺪ
دﻻﺋــﻞ ﺗﻔيﺪﻧــا �ﻌرﻓــة الﺘﻄــﻮر ﻓــﻲ الﺘﻨﻔيــﺬ.

إن اﻹيجابيــات الســابقة ،وﻏ�ﻫــا فــي اﻻســرتاتيجيات
الوﻃنيــة ملﻜافﺤــة العنــف ﺿــد النســاء ،تعــﲏ أننــا إزاء
قﻀيــة مجتمعيــة مهمــة ،ﺗﺠــاوزت ﻣــا ﻛان ﻣســﻜﻮﺗاً ﻋﻨــﻪ،
لﺘﺘﺼــﺪى لﻠﻮاقــﻊ�� ولﻜــﻦ ﻣــﻦ ا�ﻬــﻢ أن ﻧﺸــ� إلــﻰ ﻧقــاط
ﺿﻌــﻒ ﻣﺘﻌــﺪدة ﻣــا زالــﺖ قاﺋمــة ﻓــﻲ الﻮاقــﻊ ،ﺗحﺘــاج إلــﻰ
الﺘﻌاﻣــﻞ ﻣﻌﻬــا�
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ب -أبرز نقاط الﻀعف الﱵ تجعلنا بعيداً ﻋﻦ املأمول:

 -1إن بعــﺾ اﻻســرتاتيجيات الوﻃنيــة )فلســﻄني ،مــرص ،العــراق (...قــد ﺣرﺻــﺖ ﻋلــﻰ
توفــ� بيانــات فــي مــ� اﻻســرتاتيجية ﻋــﻦ نتاﺋــﺞ مســوح ودراســات ميدانيــة ﻋــﻦ
العنــف ،وفقـاً ملــا ﻫــو متوافــر ،وهــﻮ أﻣــر ﺟيــﺪ إيﺠابــﻲ )ﻣثﻼً ﻓــﻲ ﺣالة ﻣ� ﺣﻮالــﻲ )(%50
ﻣــﻦ الﻨســاء ﻓــﻲ ﻧﺘاﺋــﺞ ﻣســﺢ  2005ﺗﻌرﺿــﻦ لﻠﻌﻨــﻒ ﻋﻠــﻰ يــﺪ الــﺰوج ،و) (%53لﻠﻌﻨــﻒ ﻣــﻦ
اﻷب ،و) (%10ﻣــﻦ ﻋﻨــﻒ اﻷقــارب إلــﻰ ﺟاﻧــﺐ ﻧســﺐ ﻣرﺗﻔﻌــة ﺗﻌرﺿــﻦ ﻓــﻲ الﺸــارع إلــﻰ
الﻌﻨــﻒ .الﻌﻨــﻒ الﻠﻔﻈــﻲ ) (%94ﻣــﻦ الﻔﺘيــات ،والﺘحــرش الﺠﻨــﴘ ) (%22ﻣــﻦ الﻔﺘيــات،(....
ولﻜــﻦ بﻌــﺪ ﻣــرور ﻋــﺪة ﺳــﻨﻮات ﻣــﻦ اﻹﻋــﻼن ﻋــﻦ اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات ا�ﺬﻛــﻮرة ،لــﻢ ﺗﺘﻮاﻓــر لﻨــا
بياﻧــات ﺗرﺻــﺪ هــﺬه الﻈاهــرة ﻓــﻲ الﻮاقــﻊ ..هــﺬا ﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ أن ﻛﻞ اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات
أﻛــﺪت ﻋﻠــﻰ أهميــة الرﺻــﺪ وا�ﺘابﻌــة والﺘقييــﻢ ،وﺗﻄﻮيــر الﺒياﻧــات اﻹﺣﺼاﺋيــة ..ﻣﻌــﲎ هــﺬا
أن هﻨــاك إﺷــﻜالية ﻛــربى ﻓــﻲ هــﺬا الﺒﻌــﺪ ،وقــﺪ ﺗﺘمثــﻞ ﻓــﻲ ﻣحﺪوديــة ا�ــﻮارد ا�اليــة ا�ﺘاﺣــة
لﻬــﺬه اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات ،وﻓــﻲ أﺣــﺪ ﻣﻜﻮﻧاﺗﻬــا ا�ﻬمــة وهــﻲ الرﺻــﺪ وا�ﺘابﻌــة والﺘقييــﻢ.

 -2يقودنــا ذلــﻚ إلــﻰ نقﻄــة الﻀعــف التاليــة ،وﻫــي ﻏيــاب قاﻋــدة بيانــات دقيقــة
ومﺼنﻔــة ﺣســﺐ أنــواع العنــف املﺨتلﻔــة ،كمــا أن الواقــع يﺸــهد بعــدم تﺒــادل الﺒيانــات
أو تداولهــا بــني الجهــات املعنيــة -وهــﻢ الــ�ﻛاء -لﺘﻌﺰيــﺰ ﺣمايــة الﻨســاء  ..ﻣــﻦ ذلــﻚ
ﻋــﺪد الﻨســاء الﻼﺋــﻲ أبﻠﻐــﻦ ﻣراﻛــﺰ ال�ﻃــة ﻋــﻦ ﺗﻌرﺿﻬــﻦ لﻠﻌﻨــﻒ ،أو الﺒياﻧــات الﺨاﺻــة
بﻬــﻦ ﻓــﻲ ا�راﻛــﺰ الﺼحيــة وا�سﺘﺸــﻔيات) ،الرﺳــمية والﺨاﺻــة( أو بﻼﻏــات ﻣــﻦ ا�ــﺪارس
والﺠاﻣﻌــات ﻋــﻦ ﺗﻌــرض الﻔﺘيات/الﻄالﺒــات لﻠﺘحــرش الﺠﻨــﴘ ،وﺣــﱴ اﻷﻃﻔــال الﺬﻛــﻮر ﻓــﻲ
ا�ــﺪارس ،ﺣيــﺚ يﻜــون اﻹنــﻜار وﺿيــاع الﺤقــوق ،وﻏيــاب انﻔــاذ القانــون ،ﻫــو الســاﺋد
فــي الﻐالﺒيــة العظمــﻰ ﻣــﻦ الحــاﻻت.
 -3بعــﺾ الت�يعــات العربيــة قــد ﺷــهدت تﻄــوراً فــي بعــﺾ بنودﻫــا القانونيــة،
ملواجهــة العنــف اﻷ�ي أو العنــف املجتمعــي ،واﻋرتفــﺖ بالتﺤــرش الجنــﴘ )ﻣثــﻼً
الﺘ�يــﻊ ا�ــ�ي( إﻻ أن الﺒﻌــﺾ اﻵﺧــر )اليمــﻦ ﻛمثــال( لــﻢ ﺗﺘﻀمــﻦ قﻮاﻧيﻨﻬــا أي إﺷــارة
لﻬــﺬا ا�ﻮﺿــﻮع  .ﻛﺬلــﻚ ﻓــﺈن بﻌــﺾ الﺘ�يﻌــات ﻣــا ﺗــﺰال ﺗمــ� ﻓــﻲ ﻋقﻮباﺗﻬــا بــ� ا�ــرأة
والرﺟــﻞ ..ﻛﺬلــﻚ ﻻ ﺗﻮﺟــﺪ قﻮاﻧــ� رادﻋــة ﺗﺠــرم ﺣرﻣــان ا�ــرأة ﻣــﻦ الحﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻣ�اﺛﻬــا
ال�ﻋــﻲ ...وبﺈيجــاز يمﻜــﻦ القــول أن التﻄــور فــي الت�يعــات العربيــة إزاء ﻇاﻫــرة
العنــف ﺿــد النســاء ،وبــﻜل أﺷــﻜالﻪ ،مــا زال مﺤــدوداً للﻐايــة ،بــﻞ إن هﻨــاك ﺷــﺒﻪ
ﻏيــاب لﻠمســاﻧﺪة القاﻧﻮﻧيــة لﻠمــرأة ا�ﻌﻨﻔــة ﻣــﻦ قﺒــﻞ الﺪولــة ،وإن بﻌــﺾ ا�راﻛــﺰ القاﻧﻮﻧيــة
وﻣﻨﻈمــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ هــﻲ ا�ﺪاﻓﻌــة ﻋــﻦ ﺣقــﻮق ا�ــرأة )وأﺣياﻧــاً اﻵليــات الﻮﻃﻨيــة -
ا�ﺠﻠــﺲ القﻮﻣــﻲ لﻠمــرأة( هــﻲ وﺣﺪهــا الــﱵ ﺗســاﻧﺪ الﻨســاء ا�ﻌﻨﻔــات.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 -4ﻋلــﻰ مســتوى السياســات العامــة ،والقــدرة ﻋلــﻰ التنســيﻖ بينهــا ،إزاء مﻜافﺤــة
العنــف ﺿــد النســاء ،وﻫومــا يمﺜــل "ﺻمــام القــوة التنﻔيﺬيــة " لنقــل اﻻســرتاتيجيات
الوﻃنيــة إلــﻰ الواقــع ،ﻓــﺈن قــﺪرات الﺘﻨســيﻖ بــ� اﻵليــة الﻮﻃﻨيــة ﻣــﻦ ﺟاﻧــﺐ ،والﺠﻬــات
الحﻜﻮﻣيــة ا�ﻌﻨيــة بــﺄدوار وﻣســﺌﻮليات ﺗــﻢ ﺗحﺪيﺪهــا ﻓــﻲ اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات الﻮﻃﻨيــة ،ﺗﻌاﻧــﻲ
ﻣــﻦ ﺿﻌــﻒ ﺷــﺪيﺪ .ﻧحــﻦ إزاء ﺳياﺳــات وأدوار لــﻮزارة الﻌــﺪل ،والﺼحــة ،والﺸــﺌﻮن
اﻻﺟﺘماﻋيــة ،وال�ﻃــة أو اﻷﺟﻬــﺰة اﻷﻣﻨيــة ،والﺘﻌﻠيــﻢ ،وا�ﺆﺳســات الﺪيﻨيــة الرﺳــمية،
)وﻏ�هــا ﻣمــا ذﻛرﻧــاه ﻣــﻦ قﺒــﻞ( ﺗﻌاﻧــﻲ ﻣــﻦ ﺿﻌــﻒ الﺘﻨســيﻖ بيﻨﻬــا .وﻣــﻦ ﺟاﻧــﺐ آﺧــر ﻓــﺈن
ﻣﻨﻈمــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ ا�ﻌﻨيــة بالﻨســاء ،يﺒــﺪو الﺘﻨســيﻖ بيﻨﻬــا وبــ� الﺠﻬــات الحﻜﻮﻣيــة
ﻣحــﺪوداً لﻠﻐايــة.
 -5إن إﺣــدى نقــاط الﻀعــف ،والــﱵ ترتﺒــﻂ بالســابقة -ﻋلــﻰ مســتوى السياســات
الﺤﻜوميــة -تتمﺜــل فــي مﺤدوديــة املــوارد الﺒ�يــة املؤﻫلــة والقــادرة ﻋﻠــﻰ الﺘﻨﻔيــﺬ
وا�ﺘابﻌــة ﻣــﻦ ﺟاﻧــﺐ ،وا�ــﻮارد ا�اليــة ا�ﺘﻮاﻓــرة لﺒﻨــاء القــﺪرات ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ا�ﺆﺳســات،
والــﱵ ﺗﺘﻌاﻣــﻞ ﻣــﻊ الﻀحايــا ﻣــﻦ ا�ﻌﻨﻔــات ،ﻣــﻦ ﺟاﻧــﺐ آﺧــر .ويﻨســحﺐ هــﺬا اﻻﺗﺠــاه الﻌــام
ﻋﻠــﻰ ﻋﻨــا� ال�ﻃــة الﻨســاﺋية ا�ﺆهﻠــة لﺰيــادة الﻌــﺪد وﺗﺪريﺒﻬــﻦ بﺸــﻜﻞ ﻓــﲏ ﻣﺘﺨﺼــﺺ،
وﻛﺬلــﻚ ﻋﻠــﻰ دور اﻻﺳــﺘﻀاﻓة لﻠمﻌﻨﻔــات )ﻣــﻦ ﺣيــﺚ الﻜــﻢ والﻜيــﻒ( ،ﻛمــا يﻨﻄﺒــﻖ ﻋﻠــﻰ
قــﺪرات ﺗﻨﻔيــﺬ ﺧﻄــﻂ أﻣﻨيــة لحمايــة الﻨســاء ﻣــﻦ اﻻﺗﺠــار بالﺒــ� ،أو اﻧﻔــاذ القاﻧــﻮن ﻓيمــا
يﺘﻌﻠــﻖ بالــﺰواج ا�ﺒﻜــر لﻠﻔﺘيــات .واﻷﻛــ� ﻣــﻦ ذلــﻚ ،نلﺤــﻆ فــي بعــﺾ الﺤــاﻻت ،أن
اﻵليــة الوﻃنيــة املعنيــة بالنســاء بﺸــﻜل رﺋيــﴘ )ﻣثــﻞ ا�ﺠﻠــﺲ القﻮﻣــﻲ لﻠمــرأة ﻓــﻲ
ﻣــ� ،والﻠﺠــان الﻮﻃﻨيــة ا�ﻌﻨيــة بالﻨســاء ،(...ليــﺲ لديهــا دور تنﻔيــﺬي ،رﻏــﻢ أﻧﻬــا هــﻲ
ا�ﺼــﺪر الرﺋيــﴘ �ﺒــادرات ﻣﻜاﻓحــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨســاء ....وأﺣياﻧــاً ﻣــا ﺗﻌاﻧــﻲ ﻣــﻦ ﻋــدم
وﺿــوح دورﻫــا واﺧﺘﺼاﺻاﺗﻬــا لــﺪى القاﻋــﺪة الﺠماه�يــة.
 -6يرتﺒــﻂ بنقــاط الﻀعــف ،مــﻦ منظــور السياســات العامــة ،ﻏيــاب إدراج النــوع
اﻻجتماﻋــي ﺿمــﻦ موازنــات الدولــة ،ﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ ا�ﻄالﺒــات والﺠﻬــﻮد الﺪاﺋمــة ﻣــﻦ
ﺟاﻧــﺐ اﻵليــات الﻮﻃﻨيــة لﻠمــرأة ،واﻻﺳــ�اﺗيﺠيات الﻮﻃﻨيــة ،لحــﺚ الــﺪول الﻌربيــة ﻋﻠــﻰ
إﻋــﺪاد ﻣﻮازﻧــات ﺗســﺘﺠيﺐ لقﻀايــا واﺣﺘياﺟــات الﻨســاء .هــﺬه ا�ﻮازﻧــات ،ﺳــﻮف يﻜــﻮن ﻣــﻦ
ﺷــﺄﻧﻬا الﺘﺠــاوب ﻣــﻊ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ا�حاﻓﻈــات وا�ﻨاﻃــﻖ الﺠﻐراﻓيــة ﻓــﻲ ﻧﻔــﺲ الﺒﻠــﺪ ،واﺣﺘياﺟــات
ا�ــرأة ،وهــﻮ ﻣــا ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻪ الﻨﻬــﻮض بﻬــا ﻣــﻦ ا�ﻨﻈــﻮر الﺘﻨمــﻮي ﻣــﻦ ﺟﻬــة ،وﺗﺨﺼيــﺺ ﻣــﻮارد
ﺗﻮﺟــﻪ إلــﻰ الحــﺪ ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨســاء ﻣــﻦ ﺟﻬــة أﺧــرى.

 -7إن تواجــد بعــﺾ أنــواع الﺨﻄــاب الديــﲏ الــﱵ تعمــﻖ مــﻦ اســتﺒاﺣة تعنيــف الــﺰوج
لﺰوجتــﻪ واﻹســاءة إليهــا ،دون ﻓﻬــﻢ أو ﺗﻮﺿيــﺢ ﺣقــﻮق ﻛﻞ ﻃــرف ،ودون إبــراز ﺳــماﺣة
الﺪيــﻦ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ووﺿﻌــﻪ لﻠﻀﻮابــﻂ ،يﻌــﺪ هــﻮ اﻵﺧــر إﺣــﺪى ﻧقــاط الﻀﻌــﻒ ﻓــﻲ الﻮاقــﻊ،
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ويﺒــﺪد الــﺪور ا�ﺄﻣــﻮل ﻣــﻦ اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات الﻮﻃﻨيــة ..ويﺘــﻢ ذلــﻚ رﻏــﻢ ﺗمثيــﻞ رﺟــال الﺪيــﻦ
وا�ﺆﺳســات الﺪيﻨيــة الرﺳــمية ،ﻓــﻲ الﻠﺠــان ،وﻓــﻲ ﻓريــﻖ الﻌمــﻞ الــﺬي أﻋــﺪ اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات
الﻮﻃﻨيــة �ﻜاﻓحــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨســاء ،والــﺬي بــﺪا لﻨــا إيﺠابيــة أو ﻧقﻄــة قــﻮة ﻓــﻲ
اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات.
 -8إن الﻈــروف السياﺳــية واﻷﻣﻨيــة ﻓــﻲ بﻌــﺾ الﺪول الﻌربية الﱵ ﺗﺸــﻬﺪ اﺣﺘﻼل )ﻓﻠســﻄ�(
أو اقﺘﺘــاﻻ ً وﻋﻨﻔــاً داﺧﻠيــاً بــ� ﺗيــارات إرهابيــة وبــ� الﺪولــة وا�ﺠﺘمــﻊ) ،الﻌــراق ،اليمــﻦ،
ليﺒيــا (....ﺗﻌقــﺪ بﺸــﻜﻞ ﻛﺒــ� ﻣــﻦ قﻀيــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨســاء ،وﺗﺨﻠــﻖ ا�ﺰيــﺪ ﻣــﻦ الﻀﻐــﻮط
واﻹﺷــﻜاﻻت لحمايــة الﻨســاء واﻷﻃﻔــال ،ﺳــﻮاء ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمﻌــات الــﱵ يﻌيﺸــﻮن ﻓيﻬــا أو ﺗﻠــﻚ
الــﱵ هاﺟــروا إليﻬــا.

وإذا كان مــا ســﺒﻖ يعﻜــﺲ نقــاط القــوة ،وتﻼﻫــا نقــاط الﻀعــف فــي اﻻســرتاتيجيات
الوﻃنيــة ،ويﻄــرح بــﻜل وﺿــوح املســافة بــني املأمــول وبــني الواقــع ،ﻓــﺈن ﻧقــاط
الﻀﻌــﻒ هــﺬه -ﺧاﺻــة الــﱵ ﺗرﺗﺒــﻂ بالسياﺳــات والﺘ�يﻌــات -ﻣــﻦ ا�مﻜــﻦ ﺗﺠاوزهــا ﻣــﻦ
ﺧــﻼل بﻌــﺾ اﻵليــات ،قــد تﺰيــد مــﻦ فــرص نجــاح ﻫــﺬه اﻻســرتاتيجيات فــي الواقــع..
ﻣﻨﻬــا ﻣثــﻼً إﻧﻔــاذ ﻛﻞ بﻨــﻮد الﺪﺳــﺘﻮر الﺪاﻋمــة لﻠﻨســاء ،وﺗﻌﺪيــﻞ الﺘ�يﻌــات القاﺋمــة أو
إﺻــﺪار ﺗ�يﻌــات ﺟﺪيــﺪة ﺗﻌــﺰز ﻣــﻦ وﺿﻌيــة ا�ــرأة .وﻣﻨﻬــا ﺗﻔﻌيــﻞ دور اﻵليــات الﻮﻃﻨيــة
ا�ﻌﻨيــة بالﻨســاء ،ﻓــﻲ ﻛﻞ ربــﻮع الﺪولــة ،والﺘﺸــﺒيﻚ بــ� ﻣﺆﺳســات وﻃﻨيــة ودوليــة وﺗﻔﻌيــﻞ
الﺒحــﻮث وا�ســﻮح ا�يﺪاﻧيــة ،بحيــﺚ يﺘــﻢ ﺗقﺪيــﻢ ﺗقاريــر وﻃﻨيــة ودوليــة بﺸــﻜﻞ دوري ..أيﻀــاً
يمﻜــﻦ اﺳــﺘﻐﻼل الﺘﻄــﻮر الﺘﻜﻨﻮلﻮﺟــﻲ الﻬاﺋــﻞ �ﻨاهﻀــة الﻌﻨــﻒ واﻹبــﻼغ ﻋﻨــﻪ بــﻜﻞ اﻷﺷــﻜال،
ﺟﺪيــاً ﻓــﻲ ﺗﻨﻔيــﺬ ا�ﻮازﻧــات ا�ســﺘﺠيﺒة لﻠﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ،وﺗﻔﻌيــﻞ دور اﻻﺗحــادات
والﺒــﺪء
ّ
الﻨســاﺋية وﻣﻨﻈمــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ ،لﻺﺳــﻬام بــﺪور ﻓاﻋــﻞ لﺒﻨــاء القــﺪرات الﺒ�يــة ا�ﻌﻨيــة
بالﺘﻌاﻣــﻞ ﻣــﻊ ﻣﻜاﻓحــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨســاء.
جـــ -ﻋلــﻰ الرﻏــﻢ مــﻦ أن مــا ســﺒﻖ وﻏــ�ه ،يمﻜــﻦ فــي الواقــع أن يتﺤقــﻖ فــي تﻄويــر
آليــات مﻜافﺤــة العنــف ﺿــد النســاء ،إﻻ أن التﺤــدي الﺤقيقــي ﻫــو مــا تعلــﻖ بالتعامــل
مــع الﺜقافــة املجتمعيــة .ﻓالثقاﻓــة ا�ﺠﺘمﻌيــة ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ الﻌمــﻮم ،وإلــﻰ ﺟاﻧﺒﻬــا وﻣﻌﻬــا،
أبﻌــاد اﺟﺘماﻋيــة )ﻣثــﻞ الﻔقــر ،والﺘﻌﻠيــﻢ ،واﻹﻋــﻼم( ﺗﺒــﺪو بمثابــة" أدوات ﺗــﺆدي إلــﻰ ﺗﻜريــﺲ
الﻌﻨــﻒ" ،وﺗﻌــﻮق الﺠﻬــﻮد الﻬاﺋﻠــة وا�ﻄالــﺐ باﺣــ�ام ﺣقــﻮق ا�ــرأة ودﻣﺠﻬــا ﻓــﻲ الﺘﻨميــة
الﺒ�يــة ا�ســﺘﺪاﻣة ..ويﺘمثــﻞ ذلــﻚ ﻓيمــا يﻠــﻲ:
 الﺜقافــة بمعــﲎ التقاليــد واﻷﻋــراف القاﺋمــة ،ﺗســﺘﻨﺪ ﻋﻠــﻰ رؤيــة ﻋاﻣــة بــﺄن ا�ــرأةدورهــا الرﺋيــﴘ هــﻮ رﻋايــة اﻷ�ة )الــﺰوج واﻷبﻨــاء( ،وإذا ﻛاﻧــﺖ ﺗﻌمــﻞ ﻓــﺈن ذلــﻚ
بﻀﻐــﻮط اقﺘﺼاديــة ،وﻏالﺒــاً ﻓــﺈن زوﺟﻬــا هــﻮ الــﺬي يﺘحﻜــﻢ ﻓــﻲ راﺗﺒﻬــا.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 الﺜقافــة والتقاليــد قــد تﻜــون أقــوى مــﻦ القانــون ،ﻣــﻦ ذلــﻚ أن ﺗﺠريــﻢ ﺧﺘــان اﻹﻧــاثﻓــﻲ ﻣــ� ،وﺗﺄﻛيــﺪ الﺨﻄــاب الرﺳــمﻲ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ليــﺲ ﻣــﻦ الﺪيــﻦ ﻓــﻲ ﳾء ،لــﻢ يرﺗﺒــﻂ
بال�اﺟــﻊ ﻋﻨــﻪ ﻛممارﺳــة ﺿــارة وﻋﻨــﻒ ﺷــﺪيﺪ ،اﺳــﺘﻨاداً ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ يﻜﺒــﺢ رﻏﺒــات الﻔﺘــاة
والﻨســاء ،ويرﺗﺒــﻂ بالحﻔــاظ ﻋﻠــﻰ الــ�ف )أوﺿحــﺖ أﺣــﺪث الﺪراﺳــات اﻧﺘﺸــاره بﻨســﺒة
) (%95ﻣــﻦ ا�ســﺢ الــﺬي أﺟــراه الﺠﻬــاز ا�رﻛــﺰي لﻠﺘﻌﺒﺌــة الﻌاﻣــة واﻹﺣﺼــاء ﻓــﻲ ﻣــ�
ﻋــام .(2014

 انتﺸــار الــﺰواج املﺒﻜــر رﻏــﻢ نــﺺ القوانــني فــي ﻏالﺒيــة الــدول العربيــة ﻋلــﻰ أنالﺤــد اﻷدنــﻰ للــﺰواج فــي العمــر  16أﺣيانـاً أو  18ﻓــﻲ بﻌــﺾ اﻷﺣيــان ،لــﻢ يمﻨــﻊ أو
يحــﺪ ﻣــﻦ الﻈاهــرة ،واﺳــﺘمر الﻨﻈــر إليــﻪ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﺣﻔــاظ ﻋﻠــﻰ �ف الﻔﺘــاة.
 تجنــﺐ الﻔتيــات والنســاء اﻹبــﻼغ ﻋــﻦ جراﺋــﻢ العنــف املمارســة ﺿدﻫــﻦ ،وﺗﻨازلﻬــﻦﻋــﻦ ﺣقﻬــﻦ ﻓــﻲ ﻣقاﺿــاة الﺠاﻧــﻲ ،ﺧﻮﻓــاً ﻣــﻦ الﻔﻀيحــة.

 التنــاول اﻹﻋﻼمــي لقﻀايــا الﻌﻨــﻒ الﺠســﺪي ) الﺘحــرش واﻻﻏﺘﺼــاب( ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ،يميــﻞ إلــﻰ ﺗحميــﻞ الﻔﺘيــات والﻨســاء لﻠمســﺌﻮلية ،بســﺒﺐ ا�ﻈﻬــر أو الﺨــروج ا�ﺘﻜــرر.

 اﻹﻋــﻼم لــﻢ يتمﻜــﻦ مــﻦ قيامــﻪ بــدوره فــي التوﻋيــة والتﺜقيــف املجتمعــي ،وبــﺚرﺳــاﺋﻞ إﻋﻼﻣيــة قﻮيــة ﺗســﻬﻢ ﻓــﻲ الحــﺪ ﻣــﻦ ﻇاهــرة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻔﺘيــات والﻨســاء.
 ارتﻔــاع نســﺒة تــ�ب الﻔتيــات مــﻦ التعليــﻢ ،لﺘﺼﺒــﺢ ﺿﻌــﻒ ﻧســﺒة الﺬﻛــﻮر ،ﺧاﺻــةﻓــﻲ الريــﻒ ،بﺪﻋــﻮى الﺨــﻮف ﻋﻠــﻰ �ف الﻔﺘــاة ،او إﻋﺪادهــا لﻠــﺰواج .

 ســوء اﻷوﺿــاع اﻻقتﺼاديــة وارﺗﻔــاع ﻧســﺒة الﺒﻄالــة وزيــادة ﻋــﺪد الﻨســاء ا�ﻌيــﻼتﻷ� ،يمثــﻞ أﺣــﺪ الرواﻓــﺪ الــﱵ ﺗﻐــﺬي ﻇاهــرة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة.

 أميــة النســاء ﻫــي رافــد آﺧــر أســاﳼ ،ويﻌﺘــرب ﺿمــﻦ الﻌﻮاﻣــﻞ ا�ســﺌﻮلة ﻋــﻦﻣحﺪوديــة وﻋــﻲ ا�ــرأة بحقﻮقﻬــا ،ويﺆﺛــر ﺳــﻠﺒاً ﻓــﻲ قﺪراﺗﻬــا لﻠﺪﻓــاع ﻋــﻦ ﺣقﻮقﻬــا .إن
الﺘقريــر اﻻقﺘﺼــادي الﻌربــﻲ ا�ﻮﺣــﺪ يﺸــ� إلــﻰ أن ﻧســﺒة اﻷﻣيــة بــ� الﻨســاء الﺒالﻐــات
 15ﺳــﻨة ﻓمــا ﻓــﻮق ﺗﺼــﻞ إلــﻰ إﺟمالــﻲ ) (%32ﻣــﻦ ﻋــﺪد اﻹﻧــاث ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة)*(.
وﻧﻔــﺲ ا�ﺼــﺪر يﺸــ� إلــﻰ أن ﻣســاهمة الﻨســاء الﻌــرب ﻓــﻲ ﺳــﻮق الﻌمــﻞ هــﻲ )(%23.3
ﻣــﻦ اﻹﺟمالــﻲ.
 إن التنﺸــﺌة واملعايــ� اﻻجتماﻋيــة والﺜقافيــة ﻣــا زالــﺖ ﺗحــ� ا�ــرأة ﻓــﻲ "الــﺪوراﻹﻧﺠابــﻲ" ،وﺗحــﺚ الرﺟــﻞ ﻋﻠــﻰ أداء اﻷدوار ا�ﻨﺘﺠــة وا�ــﺪرة لﻠﺪﺧــﻞ .وقــﺪ أﺛﺒﺘــﺖ ﻏالﺒيــة
الﺒحــﻮث الــﱵ اهﺘمــﺖ بﺘحﻠيــﻞ ا�ﻨاهــﺞ الﺘﻌﻠيميــة ،إن هﻨــاك ﺗميــ�اً واﺿحــاً لﻠرﺟــﻞ ﻋﻠــﻰ

)*( ﺗرﺗﻔــﻊ ﻣﻌــﺪﻻت أﻣيــة اﻹﻧــاث الﺒالﻐــات ﻣســﺘﻮيات ﺗــ�اوح بــ� ) (%36.8و ) (%51.5ﻓــﻲ الســﻮدان وا�ﻐــرب وﻣــ�
واليمــﻦ وﺟيﺒﻮﺗــﻲ )الﺘقريــر اﻻقﺘﺼــادي الﻌربــﻲ ا�ﻮﺣــﺪ .(2014
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ا�ــرأة ،وهــﻮ ﻣــا يمثــﻞ راﻓــﺪاً قﻮيــاً لﺘﻐﺬيــة الﺘميــ� بيﻨﻬمــا وﺗربيــر الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨســاء،
بــﻞ وﺗﻜريــﺲ الﻨﻈــرة الﺘقﻠيﺪيــة لــﺪى اﻷﻃﻔــال ،إن الﺘميــ� أﻣــر ﻃﺒيﻌــﻲ.
 إن الﻔهــﻢ الﺨاﻃــﺊ للديــﻦ والﺜقافــة ،الﻨاﺗــﺞ ﻋــﻦ اﻷﻣيــة وﺿﻌــﻒ الﻮﻋــﻲ الحقﻮقــﻲ،يدفــع نســﺒة ﻋاليــة مــﻦ النســاء لقﺒــول ﻋنــف الــﺰوج أو ﻋنــف اﻷ�ة ،بــﻞ وﺗربيــره،
ﻛمــا أﺛﺒﺘــﺖ الﺒحــﻮث والﺪراﺳــات ذلــﻚ الﺘﻮﺟــﻪ.

نﺤــﻦ إذن إزاء منظومــة ﺛقافيــة وتعليميــة وإﻋﻼميــة
لــﻢ ننجــﺢ فــي اﺧرتاقهــا ﺣــﱴ ﻫــﺬه اللﺤظــة ،وﻫــي
قاﺋمــة ﻋلــﻰ قوالــﺐ وأنمــاط مــﻦ التﻔﻜــ� ،الــﱵ تﺤتاج
إلــﻰ تﻐيــ� ،لتمهيــد �اﻷرﺿيــة� ﻹنﻔــاذ ت�يعــات
وسياســات تنﺼــف املــرأة وتســاندﻫا�� ومــﻦ ناﺣيــة
أﺧــرى فــﺈن الﻀﻐــوط اﻻقتﺼاديــة املﺨتلﻔــة ومعانــاة
النســاء الﻔقــ�ات املعيــﻼت ﻷ� ومﺤدوديــة مﺸــاركة
املــرأة فــي النﺸــاط اﻻقتﺼادي ،جميعها تعﺰز ســلوك
العنــف إزاء املــرأة والتميــ� بينهــا وبــني الرجــل)*(�

)*( إن ﻣﻌــﺪﻻت ﻣﺸــارﻛة اﻹﻧــاث ﻓــﻲ الﻨﺸــاط اﻻقﺘﺼــادي ،ﺗــ�اوح بــ� ) ) (%13.3ﻓــﻲ ﺣالــة ﺳــﻮريا( ﻛحــﺪ أدﻧــﻰ،
)) (%43ﻓــﻲ ﺣالــة الﻜﻮيــﺖ واﻹﻣــارات( ﻛحــﺪ أقــﴡ.
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ﺧاﲤة وﺧالصات
لقــﺪ ﺣرﺻﻨــا ﻓــﻲ ﺗﻨــاول هــﺬا ا�ﻮﺿــﻮع ﻋــﻦ اﺳــ�اﺗيﺠيات ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬــة الﻌﻨــﻒ ،أن
ﻧرﻛــﺰ بﺪايــة ﻋﻠــﻰ الســياق الﻌا�ــﻲ لﺘﻄــﻮر اﻻهﺘمــام بمﻜاﻓحــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة بــﺪءاً ﻣــﻦ
ﻣيثــاق اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة )ﻋــام  (1945واﻹﻋــﻼن الﻌا�ــﻲ لحقــﻮق اﻹﻧســان ) ،(1948والﻌﻬﺪيــﻦ
الﺪوليــ� لﻠحقــﻮق ﻓــﻲ الســﺘيﻨيات ،وﺻــﻮﻻ ً إلــﻰ ﻋــام  1993ﺗاريــﺦ إﺻــﺪار اﻹﻋــﻼن الﻌا�ــﻲ
�ﻜاﻓحــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة ،وﻣــا ﺗــﻼه ﻣــﻦ ﺗﻄــﻮرات ﻋا�يــة.

ﺛــﻢ أبرزنــا التﻄــورات الــﱵ لﺤقــﺖ بالســياق اﻹقليمــي العربــي ،وﻫــي فــي جــﺰء كﺒــ�
منهــا تتﻔاﻋــل مــع التﻄــورات العامليــة املتﻼﺣقــة ،وقــد كان أﻫمهــا ﻋلﻰ مســتوى الواقع،
وﺿــع أجنــدة العنــف ﺿــد النســاء العــرب ﻋلــﻰ أجنــدة اﻫتمامــات الــرأي العــام مــﻦ
جهــة وﺻانعــي السياســات مــﻦ جهــة أﺧــرى ،وقــﺪ ﻛان لﻠمﻨﻈمــات الحقﻮقيــة الﻌربيــة
ا�ﻌﻨيــة بالﻨســاء ،ﻣﻮقــﻊ ﻣﻬــﻢ ﻓــﻲ هــﺬا الســياق .ﺛــﻢ ﻛان ﻣــﻦ أبــرز الﺘﻄــﻮرات ،الــﱵ ﺗﺸــ�
إلــﻰ اﻻهﺘمــام بالقﻀيــة ﻣــﻦ ﺟاﻧــﺐ الحﻜﻮﻣــات ،هــﻮ ﻣــا ﺗﻌﻠــﻖ بﺘﺄﺳــيﺲ "آليــات وﻃﻨيــة
رﺳــمية " -ﺳــﻮاء وزارات أو ﻣﺠالــﺲ قﻮﻣيــة لﻠمــرأة أو لﺠاﻧــاً وﻃﻨيــة لﻠمــرأة -ﺣيــﺚ إن هــﺬا
الﺘﻮﺟــﻪ يســﺠﻞ لﻨــا "ﺧﻄابــاً رﺳــمياً ﺟﺪيــﺪاً" يﺘﻨــاول ا�ســﻜﻮت ﻋﻨــﻪ لﻌــﺪة ﻋقــﻮد ﻃﻮيﻠــة إزاء
ﻣﻜاﻓحــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨســاء.

ﻣــﻦ ﻧاﺣيــة أﺧــرى ،فقــد ﺷــهدت اﻷلﻔيــة الﺜالﺜــة إلــﻰ جانــﺐ مــا ســﺒﻖ ،إﺻــدار ﻋــدة دول
ﻋربيــة ﻻســرتاتيجيات مﻜافﺤــة العنــف ﺿــد النســاء .وقــﺪ ﺗﻨاولﻨــا أبــرز اﻻيﺠابيــات
ﻓــﻲ هــﺬه اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات ،ﻣــﻦ ﺣيــﺚ اﺗﺒــاع ﻣﻨﻬــﺞ ﺷــاﻣﻞ ﻣﺘﻌــﺪد اﻻق�ابــات ،إلــﻰ ﺟاﻧــﺐ
الﺘﺸــارﻛية بــ� اﻷﻃــراف ا�ﻌﻨيــة ،وﻛﺬلــﻚ ﺗﻮزيــﻊ اﻷدوار بــ� الﺠميــﻊ ،وال�ﻛــ� ﻣــﻦ ﺣيــﺚ
ا�ﻀمــﻮن ﻋﻠــﻰ الﻮقايــة والﻌــﻼج وإﻋــادة الﺘﺄهيــﻞ.

ولﻜــﻦ مــﻦ ناﺣيــة أﺧــرى ،فــﺈن اﻻســرتاتيجيات قــد اتســمﺖ "بافتقادﻫــا" ﺿمانــات
ﻋمليــة اﻻنﻔــاذ فــي الواقــع ،فﺒــدت وﻛﺄﻧﻬــا "إﻃــار اﺳ�ﺷــادي" �ﻜاﻓحــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ
الﻨســاء -ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ا�حــاور -ﻛمــا أﻧﻬــا ﺻــادرة ﻓــﻲ أﻏﻠﺒﻬــا ﻋــﻦ "ﺟﻬــات" ﻻ ﺗمﻠــﻚ ﺣــﻖ
الﺘﻨﻔيــﺬ .وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻓــﺈن هﻨــاك ﺿﻌﻔــاً ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة الﺘﻨســيﻖ بــ� الﺠﻬــات ،ﺣــﱴ ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى
ﺗﻮﻓــ� الﺒياﻧــات وﺗﺪاولﻬــا ،وﻛﺬلــﻚ ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى دقﺘﻬــا ،ﻣﺼﺪاقيﺘﻬــا ،وهــﻮ ﻣــا يﻨﻌﻜــﺲ ﺳــﻠﺒاً
ﻋﻠــﻲ إﻣﻜاﻧيــة إﺻــﺪار ﺗقريــر دوري -يســﺘﻨﺪ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺆ�ات -يرﺻــﺪ الﺘﻄــﻮر ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬــة
ﻣﻜاﻓحــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة.

وﻣــﻦ ﻧاﺣيــة أﺧــرى بــﺪت ﻧقــاط ﺿﻌــﻒ أﺳاﺳــية ﻓــﻲ إﻣﻜاﻧــات إﺣــﺪاث ﺗﻐيــ� ﻓــﻲ اﻻﺗﺠاهات
والســﻠﻮك إزاء هــﺬه القﻀيــة ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى ا�ﺠﺘمﻌــﻲ ،وهــﻮ اﻷﻣــر الــﺬي يﻌــﻮد بﺸــﻜﻞ
رﺋيــﴘ إلــﻰ الثقاﻓــة )أي ﻣﺠمــﻞ القيــﻢ والﺘقاليــﺪ واﻷﻋــراف ا�ﺠﺘمﻌيــة( إﺿاﻓــة إلــﻰ الﻔﻬــﻢ
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الﺨاﻃــﺊ لﻠﺪيــﻦ .ويقودنــا ذلــﻚ فــي النهايــة ،إلــﻰ مجمــل التوﺻيــات الــﱵ مــﻦ ﺷــأنها
تعﺰيــﺰ اﻵليــات الوﻃنيــة ،وتقويــة أداء اﻻســرتاتيجيات الوﻃنيــة ملﻜافﺤــة العنــف ﺿــد
النســاء ،أبرزﻫــا مــا يلــي:
 إﺣــﺪاث تﻐيــ� اجتماﻋــي وﺛقافــي �ﻮاﺟﻬــة القيــﻢ الســﻠﺒية الــﱵ ﺗحــﺪ ﻣــﻦ ﺣريــةوﻛراﻣــة ا�ــرأة ،وأبرزهــا الﻌﻨــﻒ ا�ﻮﺟــﻪ لﻬــا.

 تنقيــة الﻜتــﺐ الدراســية بــﺪءاً ﻣــﻦ ﻣرﺣﻠــة الﺘﻌﻠيــﻢ اﻷﺳــاس ﻹزالــة ﺟميــﻊ أﺷــﻜالالﺘميــ� ﺿــﺪ الﻨســاء والﺼــﻮرة الﻨمﻄيــة الﺘقﻠيﺪيــة لﻬــا.
 التنســيﻖ مــع اﻹﻋــﻼم وجميــع أجهــﺰة الﺜقافــة فــي املجتمــع ،ﻹرﺳــال إﺷــاراتإيﺠابيــة ﻋــﻦ الﻨســاء وﻧﺒــﺬ الﻌﻨــﻒ.
 التوﻋيــة الﺤقوقيــة بجميــع الوســاﺋل املﺒــا�ة وﻏــ� ا�ﺒــا�ة ،لﺘﻌريــﻒ ا�ــرأةبحقﻮقﻬــا ،واﻵليــات ا�ﺘاﺣــة لﻬــا لﻠﺪﻓــاع ﻋــﻦ ﺣقﻮقﻬــا ،وﻛﺬلــﻚ ﺗﺸــﺠيﻌﻬا لﻺبــﻼغ ﻋــﻦ
أي ﻋﻨــﻒ ﺗﺘﻌــرض لــﻪ.
 العمــل ﻋلــﻰ تﻄويــر جميــع الت�يعــات ،لﻜــﻲ ﺗﺘمــاﳽ ﻣــﻊ اﻻﺗﻔاقيــات الﻌا�يــةوال�اﻣــات الــﺪول ،ﻹلﻐــاء أﺷــﻜال الﺘميــ� ﻛاﻓــة ﺿــﺪ ا�ــرأة ،و"ﺗﺠريــﻢ" الﻌﻨــﻒ ا�ﻮﺟــﻪ
لﻬــا.
 تﻄويــر الﺒﺤــوث والدراســات املســﺤية ،وقﻮاﻋــﺪ الﺒياﻧــات القاﺋمــة ﻋﻠــﻰ الﻨــﻮعاﻻﺟﺘماﻋــﻲ ،لرﺻــﺪ الﺘﻄــﻮر ﻓــﻲ ﻣﻜاﻓحــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة ،وﻛﺬلــﻚ ﺗﻔاﻋــﻼت اﻷﺟﻬــﺰة
ا�ﻌﻨيــة ﻣــﻊ الﻨســاء.
 يمﻜــﻦ ﺗﻮﻇيــﻒ ﻓﻜــرة "املراﺻــد اﻻجتماﻋيــة"� ،ﺘابﻌــة ﻇاهــرة الﻌﻨــﻒ ا�ﺠﺘمﻌــﻲ،ﺧاﺻــة ا�ﻮﺟــﻪ ﺿــﺪ الﻨســاء واﻷﻃﻔــال.
 تجديــد الﺨﻄــاب الديــﲏ ،وﺗﻌﺰيــﺰ دوره ﻓــﻲ إزالــة الﻔﻬــﻢ الﺨاﻃــﺊ لﻠﺪيــﻦ ،وﻣــا ي�ﺗــﺐﻋﻠيــﻪ ﻣــﻦ ﺗربيــر الــﺰوج لﻠﻌﻨــﻒ الﺠســﺪي والﻨﻔــﴘ إزاء الﺰوﺟــة ،وﺗربيــر قﻄــاع ﻣــﻦ
الﺰوﺟــات لﻬــﺬا الﻌﻨــﻒ باﻋﺘﺒــاره ﺣــﻖ لﻠــﺰوج.
 الــ�ام الدولــة بسياســات وموازنــات تســتجيﺐ للنــوع اﻻجتماﻋــي ،أو اﺣﺘياﺟــاتالﻨســاء ﻓــﻲ ﻛﻞ ا�ﻨاﻃــﻖ الﺠﻐراﻓيــة داﺧــﻞ الﺪولــة ،والــﱵ قــﺪ ﺗﺘﻨــﻮع ﻓــﻲ قيمﻬــا وﺗقاليﺪهــا
واﺣﺘياﺟاﺗﻬا.
 التمســﻚ بﺤــﻖ املســاءلة واملراقﺒــة ،ﻣــﻦ ﺟاﻧــﺐ اﻵليــات الﻮﻃﻨيــة لﻜاﻓــة اﻷﺟﻬــﺰةا�ﻌﻨيــة والقﻄاﻋــات ا�ســﺌﻮلة ﻋــﻦ ﺗﻨﻔيــﺬ الﺨﻄــﻂ الﻮﻃﻨيــة �ﻜاﻓحــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨســاء.
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 توجيــﻪ اﻻﻫتمــام لﺒنــاء قــدرات املؤسســات املعنيــة بمﻜافﺤــة العنــف ﺿــد النســاء.ﺧاﺻــة ا�راﻛــﺰ الﺨاﺻــة باﺳــﺘﻀاﻓة ا�ﻌﻨﻔــات ،واﻷﺟﻬــﺰة ال�ﻃيــة الﱵ ﺗﺘابــﻊ الﺒﻼﻏات
القاﻧﻮﻧيــة ﻣــﻦ ﺟاﻧــﺐ ﺿحايــا الﻌﻨــﻒ ،وﻛﺬلــﻚ الﺨﺪﻣــات الﺼحيــة ا�ﻌﻨيــة بالﺘﺄهيــﻞ.

 تأســيﺲ قواﻋــد بيانــات ذات مﺼداقيــة ،وإلــﻰ ﺟاﻧﺒﻬــا مــؤ�ات لقيــاس فاﻋليــةالجهــود الــﱵ تﺒــﺬل للﺤــد مــﻦ العنــف ﺿــد النســاء ،وبﻬــﺪف إﻣــﻜان رﺻــﺪ الﺘﻄــﻮر أو
الثﻐــرات ﻓــﻲ السياﺳــات الﺘ�يﻌيــة واﻻﺟﺘماﻋيــة ،لحمايــة ا�ــرأة ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ.

 دمــﺞ النســاء فــي ﻋمليــة التنميــة الﺒ�يــة املســتدامة ،وﺗﻮﻓــ� اقــ�اب ﺷــاﻣﻞﺛقاﻓــﻲ ﺣقــﻮق اﺟﺘماﻋــﻲ اقﺘﺼــادي -لﺘحقيــﻖ الﺘمﻜــ� اﻻقﺘﺼــادي وﺗﻮﻓــ� ﻣــﻮاردلﻠﻨســاء لﺘحقيــﻖ ﺣيــاة أﻓﻀــﻞ ،وﻓــﻲ ﺟــﺰء ﻣﻨــﻪ الﺘﻮﻋيــة الحقﻮقيــة.

 تعﺰيــﺰ دور منظمــات املجتمــع املدنــي ،الﺘﻨمﻮيــة والحقﻮقيــة لﺘقــﻮم بــﺪور أﻛــ�ﻓاﻋﻠيــة� ،ســاﻧﺪة وإﻧﺼــاف الﻨســاء.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
اﳌراﺟﻊ
 -1الﺘحﺪيــات الــﱵ ﺗﻜﺘﻨــﻒ ﺗﻨﻔيــﺬ اﻷهــﺪاف اﻹﻧماﺋيــة لﻸلﻔيــة لﺼالــﺢ الﻨســاء والﻔﺘيــات،
لﺠﻨــة وﺿــﻊ ا�ــرأة ،هيﺌــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة لﻠمــرأة ) ،(2014ص .6
 -2إﻋﻼن بﺸﺄن القﻀاء ﻋﻠﻰ الﻌﻨﻒ ﺿﺪ ا�رأة ،اﻷﻣﻢ ا�ﺘحﺪة ) 20ديسمرب .(1993
� -3ﺰيــﺪ ﻣــﻦ الﺘﻔاﺻيــﻞ ،راﺟــﻊ :د .هيﻔــاء أبــﻮ ﻏﺰالــة ،إﻃــار الﻌمــﻞ الﻌربــﻲ لحمايــة ا�ــرأة
ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ ،ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة )القاهــرة (٢٠١٣ :ص ص . 44-43
 -4ا�رﺟﻊ ﻧﻔسﻪ ،ص .39
)5- –Encyclopedia of Social Measurement, University of Texas, Vol.3 (2005
p. 933.
 -6قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  ،1325ﺣمايــة ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﺠــال اﻷﻣــﻦ والســﻼم ﻓــﻲ ﺿــﻮء ا�ﺆﺗمــر
الﻌــام الســادس �ﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة )القاهــرة :ديســمرب .(2016
 -7ﻣــﻦ هــﺬه الﺒحــﻮث ا�قﺪﻣــة إلــﻰ ا�ﺆﺗمــر الﻌــام الســادس �ﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة) ،القاهــرة
 ،(2016راﺟــﻊ:
 د .ﺟازيــة ﺟربيــﻞ ﻣحمــﺪ ﺷــﻌيﺘ� ،ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﻨاﻃــﻖ الﻌﻨــﻒ والــ�اع" ،دراﺳــة ﺣالــةﻋــﻦ ا�ــرأة الﻠيﺒيــة".
 د .بﺨﺸــان زﻧﻜﻨــة ،ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﻨاﻃــﻖ الــ�اع ،ا�ــرأة الﻜﻮردﺳــﺘاﻧية ودورهــا ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬــةاﻹرهــاب.
 د .ﻣﺼﻄﻔــﻰ ﺣﺠــازي ،د .ﻛاﻣــﻞ ﻣﻬﻨــا ،ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﻨاﻃــﻖ الﻌﻨــﻒ والــ�اع ،ﺗمﻜــ� الﻨســاءالســﻮريات ا�ﻬاﺟرات.
 -8ﺗقرير لﺠﻨة وﺿﻊ ا�رأة ،م�س�ذ ،ص ص .7-6
 -9د .أﻣاﻧــﻲ قﻨﺪيــﻞ ،باﺣــﺚ رﺋيــﴘ وﻣحــرر ،دور ا�ﻨﻈمــات اﻷهﻠيــة الﻌربيــة ﻓــﻲ ﺗمﻜــ�
الﻨســاء ،الﺸــﺒﻜة الﻌربيــة لﻠمﻨﻈمــات اﻷهﻠيــة بالﺘﻌــاون ﻣــﻊ ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة )القاهرة:
 (2005ص ص .17-12
 -10اﻻﺳــ�اﺗيﺠية الﻌربيــة �ﻨاهﻀــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة ،2020-2011 ،ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة
الﻌربيــة ،ﺟاﻣﻌــة الــﺪول الﻌربيــة) ،القاهــرة ،(2011 :ص .18
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 -11ا�رﺟﻊ ﻧﻔسﻪ ،ص ص .26-22
 -12ﺗقرير لﺠﻨة وﺿﻊ ا�رأة ،م�س�ذ ،ص ص .9-7
 -13اﻻﺳ�اﺗيﺠية الﻌربية ،م�س�ذ ،ص .25
 -14اﻻﺳــ�اﺗيﺠية اﻹقﻠيميــة ،ﺣمايــة ا�ــرأة الﻌربيــة ،اﻷﻣﻦ والســﻼم ،ﻣﻨﻈمة ا�ــرأة الﻌربية،
ﺟاﻣﻌــة الــﺪول الﻌربيــة ،هيﺌــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحﺪة لﻠمرأة )القاهــرة  (2012ص ص .69-64
 -15إﻃار الﻌمﻞ الﻌربﻲ لحماية ا�رأة ﻣﻦ الﻌﻨﻒ ،م�س�ذ ،ص ص .88-83
 -16دليــﻞ قيــاس ﺗﻄــﻮر وﺿــﻊ ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة ،ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة،
)القاهــرة.(2016 :
 -17د .أﻣاﻧــﻲ قﻨﺪيــﻞ ،ﻣــﺆ�ات قيــاس ﻓﻌاليــة السياﺳــات والرباﻣــﺞ اﻻﺟﺘماﻋيــة ،ﺗحــﺖ
الﻄﺒــﻊ ).(2017
 -18دليﻞ قياس ﺗﻄﻮر وﺿﻊ ا�رأة ،..م�س�ذ ،ص ص .97-91
 -19اﻻﺳــ�اﺗيﺠية الﻮﻃﻨيــة �ﻜاﻓحــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة  ،2020-2015ا�ﺠﻠــﺲ القﻮﻣــﻲ
لﻠمــرأة ،ﺟمﻬﻮريــة ﻣــ� الﻌربيــة) ،القاهــرة  (2015ص .7
 -20اﻻﺳــ�اﺗيﺠية الﻮﻃﻨيــة �حاربــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨســاء ،ﻛﺘابــة الﺪولــة ا�ﻜﻠﻔــة بــاﻷ�ة
والﺘﻀاﻣــﻦ والﻌمــﻞ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ،ا�مﻠﻜــة ا�ﻐربيــة ،الﻄﺒﻌــة الثاﻧيــة ) ،(2003ص .7-6
 21اﻻﺳــ�اﺗيﺠية الﻮﻃﻨيــة �حاربــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨســاء ،الــﻮزارة ا�ﻨﺘﺪبــة ا�ﻜﻠﻔــة بــاﻷ�ة
وقﻀايــا ا�ــرأة ،الﺠمﻬﻮريــة الﺠﺰاﺋريــة الﺪيمقراﻃيــة الﺸــﻌﺒية (2016) ،ص ص .13-12
 -22اﻻﺳــ�اﺗيﺠية الﻮﻃﻨيــة �ﻨاهﻀــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨســاء ،2019-2011 ،وزارة ﺷــﺌﻮن
ا�ــرأة ،والﻠﺠﻨــة الﻮﻃﻨيــة �ﻨاهﻀــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة ) ،(2008ص ص .8-6
 -23اﻻﺳ�اﺗيﺠية الﻮﻃﻨية �� ،...م�س�ذ ،ص ص .31-30

36

“دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري”

