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 حق املرأة يف حياة خالية من العنف
اجلزء األول 
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مقدمة:
• يف شتى أنحاء العامل تتصدى مؤسسات حقوق اإلنسان واملنظامت الدولية وغريها من املؤسسات لظاهرة العنف 
الذي تعاين منه املرأة يف حياتها. وبينام تقيد هذه االنتهاكات حق املرأة بصفتها إنساناًا عىل قدم املساواة مع غريها 

القوانني  فإن  السياسية،  الحياة  يف  واملشاركة  الجامعي  والتنظيم  والرتفيه  والعمل  التعليم  يف  حقوقها  مامرسة  يف 

والسياسيات تتجاهلها. وتتوخى املؤسسات العاملة يف مجال مناهضة العنف ضد املرأة منع هذا العنف والحد منه 

وتحسني نوعية الحياة للمرأة، وذلك من خالل تأصيل ذلك يف مبادرات متكني املرأة واملجمتعات املحلية والرشاكة مع 

القطاعات املختلفة، وعن طريق اتخاذ تدابري عملية للسالمة وإجراء إصالحات سياسية.

• وتتواجد ظاهرة العنف يف الدول العربية بنسب متفاوتة، حيث إن معرفة حجم املشكلة ومدى تأثريها يف كّل بلد 
من هذه البلدان من الصعوبة مبكان بسبب عّدة عوامل، أهّمها محدودية الّدراسات واألبحاث الخاصة بالعنف ضد 

املرأة. 

• إن هدف إنهاء العنف ضد املرأة والفتاة قابل للتحقيق، حتى ميكن رؤية املرأة تعيش يف عامل آمن ومسامل، وأن 
تكون املرأة والفتاة مبنأى عن العنف وسوء املعاملة ليك تتمتع عىل قدم املساواة مع الرجل بالحرية املواتية للعيش 

بأمان.

• من هنا جاء الربنامج املرجعي التدريبي لتدريب املدربني ليك يتم استخدامه لتعزيز ونرش املعرفة، والتوجهات، 
واملواقف، واملهارات الالزمة للعمل عىل الحّد من العنف ضد املرأة، وذلك من خالل تعزيز مهارات الفئات املختلفة 

التي تتعامل مع هذه املشكلة. 

• ويعد برنامج تدريب املدربني حول العنف ضد النساء جزءاًا من مرشوع إقليمي بدأت فيه منظمة املرأة العربية 
قبل حوايل عامني. حيث تم التخطيط لهذا الربنامج بإعداد اإلسرتاتيجية اإلقليمية ملناهضة العنف ضد املرأة، تاله 

إعداد اإلطار اإلقليمي ملناهضة العنف ضد املرأة)*(.

• هذا وقد انتهج الربنامج التدريبي نهج إدماج مبادئ التفكري اإلبداعي. وهو برنامج مصمم لالستخدام املهني يف 
العنف ضد  الدليل عىل معلومات أساسية حول  الصلة. ويحتوي  املهنية ذات  التدريب وتوعية املجموعات  مجال 

النساء واالقرتاحات والتدريبات العملية للعمل.

• وقد تم تصميم هذا الربنامج كأداة تدريبية لتعزيز املعرفة واملهارات واملواقف الالزمة ملناهضة العنف ضد املرأة. 
ويهدف إىل زيادة املعرفة حول العنف ضد املرأة، واستكشاف أسباب العنف ضد املرأة وعواقبه، وتعزيز املهارات يف 

مناهج وإسرتاتيجيات فعالة إلرشاك جميع أفراد املجتمع يف جهود الوقاية من العنف ضد املرأة.

)*( لالطالع عىل كل من االسرتاتيجية اإلقليمية ملناهضة العنف ضد املرأة واإلطار اإلقليمي ملناهضة العنف ضد املرأة، انظر الرابط التايل عىل موقع منظمة املرأة 

.http://www.arabwomenorg.org/Publications.aspx :العربية
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: النوع االجتماعي: 
اً

أوال

1- الفرق بني النوع االجتماعي وجنس اإلنسان: 
إن مفهوم النوع االجتامعي يعني العالقات واألدوار والسلوك املناسب الذي يحدده املجتمع لكل من الرجل واملرأة 

ا يف ضوء موروثات اجتامعية ومنظومة ثقافية تضم مجموعة من العادات والتقاليد والقيم السائدة يف مجتمع  مسبقاً

ما ويف فرتة زمنية معينة.

2- مفهوم جنس اإلنسان: 
• االختالفات البيولوجية بني الجنسني. 

ا بوظيفة التوالد. • مرتبط أساساً
• أنثى وذكر. 

• ثابت ال يتغري. 

3- مفهوم النوع االجتماعي )اجلندر(: 
• التنشئة االجتامعية التي تحدد طريقة سلوك األفراد حسب جنسهم. 

• تختلف من مجتمع إىل آخر ومن حقبة زمنية إىل أخرى.
• األدوار والعالقات االجتامعية للجنسني تتضمن تحقيق الرجل واملرأة لتوقعات مجتمعية. 

التمييز بني األفراد وفرصهم يف الحياة عىل أساس النوع فقط بل عىل أساس االنتامء الطبقي  • ال يقترص 
والدين واللون.

4- الفروقات بني املفهومني:

الجنسالنوع االجتامعي- الجندر

يتحدد بالوالدة حيث: يحدده املجتمع حيث: 

• يتم بناؤه اجتامعيًّا من خالل التنشئة االجتامعية. 
• يبني االختالف البيولوجي بني الرجل واملرأة، الرجل 

-اإلخصاب، واملرأة- الحمل والوالدة واإلرضاع.

• يحدد بيولوجيًّا.• يتم تغيريه مع الوقت.

• يتميز بالدوام منذ ميالد الفرد حتى مامته.• يختلف من مجتمع إىل آخر.

• ال ميكن تغيريه.• يتأثر باملعايري واالتجاهات االجتامعية والقيم والعادات.

• ميكن تغيريه وتعديله. 
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5- عالقات النوع االجتامعي: 

• عالقات القوى بني الرجال والنساء.
• بسببها تشغل النساء مرتبة دونية يف املجتمع. 

• ميكن أن تكون عالقات تعاون وتواصل ودعم مشرتك، أو ميكن أن تكون عالقات فصل ومتييز وتنافس  
وتضارب بسبب االختالف وعدم املساواة. 

• تدل عىل كيفية توزيع السلطة بني الرجال والنساء.
• توضح العالقات بني الناس ومجتمعاتهم إذا اختلفت هذه العالقات بسبب الجنس. 

6- هوية النوع االجتامعي “للنساء والرجال”:

• تحدد الطريقة التي ينظر بها للنساء والرجال. 

• تحدد توقعاتهم وأسلوب تفكريهم وترصفاتهم. 

• تحدد الصفات واألدوار واألنشطة واملسئوليات املرتبطة بالرجال والنساء يف وقت معني.

7- التنشئة النفسية االجتامعية ومفهوم النوع االجتامعي: 

التعلم الذي يكتسبه الفرداملرحلة

التوحد مع أفراد الجنس وتعلم الدور الجنيس املطلوب.الطفولة 

املراهقة 
تقبل الدور الجنيس يف الحياة.

قيام الفرد بالدور االجتامعي املطلوب.

الرشد 
تربية األطفال واملراهقني والقيام بعملية التنشئة والتطبيع االجتامعي لهم. 

التطبيع واالندماج االجتامعي. 

تنمية العالقات االجتامعية القامئة بني األقران من نفس الجنس وتعميقها.الشيخوخة 
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أدوار النوع االجتماعي:

هذا املصطلح يعني أن األدوار التي يقوم بها كل من الجنسني هي أدوار تشكلها الظروف االجتامعية.

الدور اجملتمعي:
ويتضمن نشاطات تقوم بها النساء عىل مستوى املجتمع، وغالباًا ما تكون غري مدفوعة األجر، مثل: املشاركة يف 

التنظيامت الثقافية والسياسية، واملشاركة يف األعامل التطوعية أو أعامل خدمة املجتمع املحلية. وتتفاوت هذه 

األعامل باختالف ظروف األرسة ومستواها االجتامعي واالقتصادي. وغالباًا ما يرفض املجتمع االعرتاف بقدرة املرأة 

عىل مامرسة هذا الدور. 

الدور اإلجنابي:
الطفل،  حمل  مسئوليات  يف  الدور  هذا  ويتمثل 

والواجبات واملسئوليات العائلية األخرى التي تتضمن 

الدور ال  العاملة. وهذا  القوة  إنتاج  بإعادة  االحتفاظ 

ميثل فقط اإلنجاب من الناحية الحيوية، ولكن يشتمل 

واألعباء  وتربيتهم،  األطفال  رعاية  مسئوليات  عىل 

حيوية  تعد  الدور  بهذا  املرتبطة  واألعامل  املنزلية. 

للبقاء اإلنساين، ومع ذلك ال ينظر إليها كعمل حقيقي.

الدور اإلنتاجي:
السلع والخدمات  اإلنتاجي وإنتاج  العمل  ويتمثل يف 

من  كل  بتأديته  ويقوم  والتجارة.  لالستهالك  القابلة 

املرأة والرجل مقابل أجر نقدي وعيني، وهو يتضمن 

ا  ا تسويقيًّا ذا قيمة تجارية تبادلية، وكذلك إنتاجاً إنتاجاً

بيئيًّا معيشيًّا ذا قيمة انتفاع فعلية.

ا: العنف ضد املرأة: 
اً
ثاني

1- تعريف العنف: 
تعريف اإلعالن العاملي ملناهضة العنف 1990م:

“يُقصد مبصطلح العنف ضد املرأة أي عمل من أعامل العنف القائم عىل نوع الجنس يرتتب عليه إيذاء بدين أو 

جنيس أو نفيس أو معاناة للمرأة، مبا يف ذلك التهديد بالقيام بأعامل من هذا القبيل أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي 

من الحرية، سواء حدث ذلك يف الحياة العامة أو الخاصة”.

تعريف صندوق األمم املتحدة للسكان العنف عىل أساس النوع االجتامعي 1998م: 

“العنف الذي يكون فيه الرجل واملرأة معنيان، والذي ينتج عن عدم التوازن يف عالقات السلطة بني املرأة والرجل. 

يكون العنف موجهاًا مبارشة ضد املرأة ألنها إمراة، أو ميس املرأة بدرجات متفاوتة، ويتضمن فيام يتضمن املامرسات 

وقد  وخارجها(،  األرسة  داخل  الحرية  من  الحرمان  االغتصاب،  التعذيب،  والجنسية)التهديد،  والجسمية  النفسية 

ا املامرسات التي تقودها الدولة أو الجامعات السياسية”. يتضمن أيضاً
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تعريف منظمة الصحة العاملية للعنف2002م:

مجموعة  أو  آخر  شخص  أو  الذات  ضد  باستعاملها  التهديد  أو  الجسدية  القوة  الستعامل  مقصودة  محاولة  “أية 

أشخاص أو مجتمع محيل، ينتج عنها أو يكون هناك احتامل كبري أن ينتج عنها جروح أو قتل أو إعاقة أو أذى نفيس 

أو حرمان”.

2-اآلثار النامجة عن العنف ضد املرأة:
• آثار صحية: 

تعاطي  إىل  للعنف  تتعرض  التي  املرأة  وميل  العقلية،  الصحة  واعتالل  والتناسلية،  البدنية  الصحة  بسوء  اإلصابة 

املركزي،  العصبي  الجهاز  واضطرابات  للصدمة  الالحق  والتوتر  االنتحار  ومحاولة  واملخدرات  الكحولية  املرشوبات 

إضافة إىل اإلصابات البدنية كالكسور واألمل املزمن.

• آثار اجتامعية:

الحد من املشاركة االجتامعية االقتصادية داخل املجتمع؛ حيث يؤدي العنف إىل الحد من احتامالت الحصول عىل 

وظيفة، أو قبول العمل يف وظائف متدنية، كام أن مشاهدة العنف األرسي والعنف ضد املرأة بشكل مستمر ميكن 

أن يكون بداية للجنوح. 

• آثار اقتصادية:
إن للعنف ضد النساء تكلفة اقتصادية بعدة مستويات، منها: التقليل من إسهامهن اإلنتاجي داخل األرسة، واستنفاذ 

موارد الخدمات االجتامعية والصحية ونظام القضاء، كام يقلل من القدرة االبتكارية. 

3- مظاهر العنف ضد املرأة)1(: 
ميكن تقسيم أفعال العنف ضد املرأة إىل خمسة تصنيفات: 

• العنف الجنيس. 
• العنف الجسدي.

• العنف العاطفي والنفيس. 
• املامرسات التقليدية الضارة. 

• العنف االجتامعي – االقتصادي.

)1( مع الناجني والناجيات من العنف املبني عىل النوع االجتامعي- دليل مرجعي للعاملني والعامالت يف الخطوط األمامية- األنروا.
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العنف اجلسدي:

قد يكون مرتكب الفعل هو:الوصف/ أمثلةنوع الفعل

اإليذاء الجسدي 

الرضب أو اللكم أو الركل أو العض أو الحرق 
أو التشويه أو القتل بسالح أو من دون سالح، 

وغالباًا ما يتم مع أشكال أخرى من العنف 
الجنيس والعنف القائم عىل الجنس. 

الزوج أو الزوجة أو الصديق الحميم أو 
فرد من أفراد األرسة أو صديق أو أحد 
املعارف أو أحد الغرباء أو أي شخص 

يف موقع سلطة أو أعضاء من األطراف 
املتصارعة.

التهريب/ الرق

بيع البرش و/ أو االتجار فيهم ألغراض مامرسة 
النشاطات الجنسية القرسية أو السخرة أو 

الخدمات القرسية أو الرق أو املامرسات 
املشابهة للرق والعبودية أو تجارة األعضاء. 

أي شخص يف موقع سلطة أو سيطرة.

العنف العاطفي أو النفسي:

قد يكون مرتكب الفعل هو:الوصف/ أمثلةنوع الفعل

اإليذاء/ اإلهانة

اإليذاء اللفظي غري الجنيس واملتمثل يف صورة 
توجيه إهانة، والحط من القدر والتحقري، 

وإكراه الضحية/ الناجني عىل االشرتاك يف أفعال 
مهينة، سواء علناًا أو رساًا، والحرمان من النفقات 

األساسية لحياة األرسة. 

أي شخص يف موضع سلطة وسيطرة. 
وكثرياًا ما يرتكبه أحد الزوجني أو 

األصدقاء الحميمون أو أفراد األرسة 
ممن هم يف وضع السلطة.

االحتجاز

عزل شخص عن أصدقائه/ أرسته وتقييد حركته 
والحرمان من الحرية أو اعرتاض/ تقييد حق 

حرية االنتقال. 

أي شخص يف موقع سلطة وسيطرة. 
وغالباًا ما يرتكبه أحد الزوجني أو 

األصدقاء الحميمون أو أفراد األرسة 
ممن هم يف وضع سلطة.
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العنف اجلنسي:

قد يكون مرتكب الفعل هو:الوصف/ أمثلةنوع الفعل

االستغالل الجنيس

أي استغالل ملوقف ضعف أو لفروق 
السلطة أو الثقة لتحقيق أغراض 

جنسية. ويشمل هذا األمر االستفادة 
املالية أو االجتامعية أو السياسية من 

استغالل شخص آخر جنسيًّا، ويعد 
االستغالل الجنيس أحد أغراض االتجار 

يف األفراد. 

أي شخص يف موقع قوة أو نفوذ أو 
سيطرة.

اإلكراه عىل مامرسة الدعارة 

ا باالستغالل  )ويشار إليها أيضاً

الجنيس(

التجارة الجنسية اإلجبارية/ القرسية 
يف مقابل الحصول عىل موارد مادية 

وخدمات ومساعدات. وعادة ما 
تستهدف النساء أو الفتيات األكرث 

استضعافاًا، والاليت يعجزن عن تلبية 
االحتياجات اإلنسانية األساسية 

ألنفسهن و/ أو ألطفالهن.

أي شخص يف وضع متميز، أو ميلك 
املال أو السيطرة عىل املوارد املادية 

والخدمات، أو من يعد من ذوي 
السلطة. 

التحرش الجنيس

أية إمياءات جنسية غري مرحب بها، 
وتكون عادة متكررة وغري متبادلة، أو 

اهتامم جنيس سافر أو غري ذلك من 
مظاهر السلوك اللفظي أو الجسدي. 

أصحاب العمل أو املرشفون أو 
الزمالء أو أي شخص يف موضع قوة 

أو سلطة أو سيطرة.

العنف الجنيس كأحد أسلحة 

الحرب والتعذيب

الجرائم ضد اإلنسانية ذات الطبيعة 
الجنسية، مبا فيها االغتصاب أو الرق 

الجنيس أو اإلجهاض القرسي أو 
التعقيم أو أي شكل آخر من أشكال 

منع الحمل، والحمل القرسي والوالدة 
القرسية وتربية األطفال القرسية، 

وذلك من بني أمور أخرى. 

غالباًا ما يرتكبها الجيش أو الرشطة 
أو املجموعات املسلحة أو غريها 

من أطراف الرصاع، أو يوافقوا 
عليها، أو يأمروا بارتكابها.
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املمارسات التقليدية الضارة:

قد يكون مرتكب الفعل هو:الوصف/ أمثلةنوع الفعل

ختان اإلناث

قطع األعضاء التناسلية ألسباب غري طبية، وتتم 
عادة يف سن صغرية، سواء ألسباب ثقافية أو 

غريها من األسباب غري العالجية. وتجري غالباًا 
عدة مرات عىل مدى الحياة، أي بعد الوالدة. 

مامرسو التقاليد، والذين تساندهم 
أو تتغاىض عنهم أو تساعدهم 
األرس أو املجموعات الدينية أو 

مجتمعات بأكملها أو بعض الدول.

الزواج املبكر

الزواج املنظم تحت سن التمييز القانونية 
)حيث إن الفتيات ال يتمتعن باألهلية القانونية 

التي تؤهلهن للموافقة عىل هذه الزيجات(. 

اآلباء واملجتمع والدولة.

قتل األطفال اإلناث 

و/أو إهاملهن

قتل أو منع الطعام و/أو إهامل األطفال اإلناث 
ألنهن يعدون أقل قيمة يف املجتمع من األطفال 

الذكور. 

اآلباء أو أفراد األرسة اآلخرون.

حرمان الفتيات أو 

النساء من التعليم

إخراج الفتيات من املدارس، ومنع أو االعرتاض 
عىل حصول الفتيات والنساء عىل املعرفة 
األساسية أو الفنية أو املهنية أو العلمية. 

اآلباء أو أفراد األرسة اآلخرون أو 
املجتمع أو بعض الدول.

العنف االجتماعي االقتصادي:

قد يكون مرتكب الفعل هو:الوصف/ أمثلةالعنف االجتامعي االقتصادي: 

التمييز و/أو الحرمان من 
الفرص 

اإلبعاد أو الحرمان من الحصول عىل 
التعليم.

أفراد األرسة أو مؤسسات 
املجتمع ومنظامته أو املسئولون 

الرسميون.

التمييز يف الحصول عىل 
الخدمات والحقوق املدنية

الحرمان من الحصول عىل الخدمات 
الصحية أو الوظيفة املربحة، أو الحرمان 

من حقوق امللكية. 

أفراد األرسة أو مؤسسات 
املجتمع ومنظامته أو املسئولون.

قة حرمان املرأة بصورة أساسية من مامرسة املامرسة الترشيعية املعوِّ
الحقوق املدنية واالقتصادية والثقافية 

والسياسية والتمتع بها. 

األرسة واملجتمع واملؤسسات 
والدولة.
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4- التحديات اليت تواجه جهود احلماية من العنف ضد املرأة:
• املفاهيم واملعتقدات والسلوكيات السلبية تجاه ضحايا العنف. 

• إجراءات إصدار القوانني والترشيعات الالزمة.
ا اإلساءة الجنسية. • حساسية املوضوع، وخصوصاً

• محدودية التأمينات االجتامعية للنساء.
• عدم كفاية الخدمات واملراكز املتخصصة لعالج النساء املعنفات وتأهيلهن.

• املوارد البرشية املتخصصة واملؤهلة يف هذا املجال.
• التمويل وتوفري موازنات ضمن املؤسسات الحكومية للوقاية من العنف. 

5- املقرتحات والتدابري املقرتح اختاذها للقضاء على العنف ضد املرأة: 
إن التفكري يف حلول ملشكلة املرأة املعنفة بعد وقوع العنف أمر جيد لكنه غري كاف للقضاء عىل العنف ضدها، ال 

بد لنا من التفكري يف الحلول الوقائية التي من شأنها أن متنع حدوث العنف، والتي تكرسها األعراف والتقاليد والنظرة 

التقليدية لدور املرأة والرجل يف العائلة، حيث ميكننا بهذا الصدد أن نفكر يف:

• إيجاد برامج تدريبية ترمي إىل الحيلولة دون حدوث العنف قبل أن يبدأ. فمساعدة البنني والبنات عىل تعلم 
كيفية تسوية النزاعات بطريقة غري عنيفة، وتقديم برامج تعلم كيفية الخروج من األفكار التقليدية عن الذكورة 

والقوامة وغريها من الربامج التي قد تغري املفاهيم واألفكار التي تحرض عىل مامرسة العنف ضد النساء.

وتقوية  ومتكينها  بالنفس  الثقة  وإعطائها  الفتاة  تأهيل  إىل  تهدف  وتنفيذها،  خاصة  تربوية  برامج  وضع   •
احرتامها لذاتها. 

العمل عىل تعزيز ثقافة الحوار واحرتام اآلخر داخل األرسة من خالل برامج توجه لألرسة وللمقبلني عىل   •
الزواج.

• إدخال مهارات حل النزاعات بالطرق السلمية عن طريق األنشطة الالصفية.
• نرش الوعي حول ظاهرة العنف األرسي ونقلها من الشأن العائيل إىل الشأن العام خالل حمالت توعية شاملة 

لكل من النساء والرجال. 

• إجراء الدراسات واألبحاث حول هذه الظاهرة لتحديد أنواعها وأسبابها وصوالاً ملعالجتها ومنع حدوثها. 
• القضاء عىل األمية القانونية للمرأة وصوالاً ملعرفتها لحقوقها املمنوحة لها بالقوانني.

• تأمني مراكز استامع للنساء ضحايا العنف لتقديم اإلرشاد القانوين والنفيس للمرأة املعنفة وتقديم خدمات 
تأهيل للضحايا وبرامج للمساعدة عىل تجاوز املشكلة من كافة النواحي. 

• العمل عىل إصدار نصوص قانونية تجرم العنف األرسي، ووضع إجراءات تكفل تقديم بالغات حول العنف 
األرسي، سواء أمام الرشطة أو مبارشة أمام املحاكم، والحكم بالتعويض للمترضرين إىل جانب العقوبة الجزائية.
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• توفري مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف؛ ألنه رضورة ملحة؛ فاملرأة املعنفة التي تعاين إيذاءاً نفسيًّا أو صحيًّا 
ا  بحاجة إىل مكان ترتاح فيه وتسرتجع قواها وثقتها بنفسها، ويتيح لها التفكري يف حلول ناجعة ملشكلتها بعيداً

والتحقري  اإلهانة  تعاين  أهلها  ملنـزل  تعود  التي  املعنفة  املتزوجة  أن  كام  األقارب.  أو  األهل  عن ضغوطات 

واإلكراه عىل العودة إىل الزوج؛ وال متلك حرية االختيار، فمثل هذه املراكز تجعلها أقوى وأقدر عىل أن تختار.

بالتعامل  صلة  له  من  وكل  والنفسيني  االجتامعيني  واألخصائيني  واألطباء  والقضاة  الرشطة  أفراد  تدريب   •
مع النساء والفتيات ضحايا العنف عىل كيفية التعامل معهن وتوفري الحامية والخدمات الفورية واملعالجة 

والتأهيل.

• تخصيص رشطة نسائية يف جميع املخافر وأقسام الرشطة للتعامل يف هذه املراكز مع الفتيات والنساء الاليت 
يحرضن إىل تلك املراكز.

مبعنى آخر ميكن العمل عىل املستويات التالية ملناهضة العنف ضد املرأة: 

على مستوى التشريعات:
ا األرسى.  • التوسع يف قوانني األحوال املدنية ليشمل قضايا العنف ضد املرأة وخصوصاً

وبالتايل فرض عقوبات شديدة  املرأة؛  لحق من حقوق  كانتهاك  املرأة  بالعنف ضد  االعرتاف  الدول  عىل   •
ورادعة ضد من ميارس العنف.

• يجب إصدار أحكام ملعاقبة املسئولني واملوظفني املتحرشني باملرأة يف مكان العمل.
ا الفقريات والاليت ليس  • عىل املؤسسات الصحية الرسمية توفري الخدمات الصحية للنساء املعنفات خصوصاً

لهن تأمني صحي.

• عىل املحاكم السامح للناجني من االغتصاب بالشهادة يف املحاكم املفتوحة.
• منع إصدار قوانني رقابية مشددة تجعل التعامل مع الصور اإلباحية أمراًا غري قانوين ويعاقب مرتكبيه.

• عىل الحكومات تقديم الدعم االقتصادي لضحايا العنف األرسى.
على مستوى الثقافة االجتماعية:

• العمل عىل تغيري الفكرة السائدة بأن املرأة املعنفة هي السبب يف مامرسة العنف ضدها وأنها تستحقه.
• أن تتناول كتب األطفال موضوعات تتعلق بالعنف ضد املرأة ويف األرسة. 

• التعامل مع مؤسسات الدعاية واإلعالن التي تربز الصورة النمطية التقليدية للمرأة ومحاولة إبراز صورة 
مغايرة يف موادها الدعائية. 

• التعامل مع النظرة السائدة بأن املرأة تحتل مرتبة متدنية عن الرجل وأنها ضلع قارص. 
املرأة والتعامل  بالعنف ضد  العائلية والخاصة  للرجل يف املشكالت  التحيز  الرسمية عدم  • عىل املؤسسات 

مبوضوعية. 
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على مستوى املنظمات النسائية:
• التضامن ما بني النساء ودعم بعضهن البعض يف قضايا العنف.

• قيام النساء بتنظيم أنفسهن يف مجموعات تضامن ملكافحة العنف ضد املرأة والتصدي له.
• اتخاذ مواقف إيجابية ومسانِدة للمؤسسات التي تتعامل مع قضايا العنف لوقف العنف ضد املرأة.

تستهدف  بحمالت  القيام  العنف  من  لتحريرها  املرأة  حقوق  يدعمون  الذين  واألفراد  املؤسسات  عىل   •
املؤسسات الحكومية والدينية ومؤسسات املجتمع املدين لحامية املرأة من العنف.

• مقاطعة املؤسسات التجارية ومؤسسات الدعاية واإلعالن التي تحط من مكانة املرأة وتتعامل مع املرأة 
كسلعة.

• محاربة الصورة النمطية للمرأة يف اإلعالم ووسائله املختلفة.
• يجب أن تقوم مراكز حامية النساء املعنفات بإيالء الجوانب الوقائية للعنف األرسى نفس األهمية التي 

تعطي للعالج من العنف.

6- االستجابة حلاالت العنف من القطاعات املختلفة: 
االستجابة للعنف ضد املرأة عىل املستوى الوطني البد أن تكون متعددة تتشارك فيها جميع القطاعات، مثل:

• القطاعات الصحية: 
ويقصد بها خدمات الرعاية الصحية، وهي خدمة العالج والوقاية الصحية املقدمة لحاالت العنف )املؤكدة أو املشتبه 

بها( من خالل الخدمات املقدمة من الطب العام أو التخصصات املختلفة مبا يف ذلك طب األسنان، والطب الرشعي، 

والطب النفيس، والطب البديل املتكامل، والصيدلة، والقبالة، والتمريض، مبا يضمن توحيد إجراءات تقديم الخدمة 

للحاالت املتعرضة للعنف من قبل كافة القطاعات الصحية والطبية العامة والخاصة.

• القطاعات االجتماعية: 
ويقصد بها الخدمات االجتامعية مبا تتضمنه من خدمات نفسية وخدمات إرشادية تساعد املرأة املعنفة عىل تجاوز 

حالة العنف وآثارها وأسبابها واآلثار السلوكية واالجتامعية التي ترسخها، إضافة إىل مساعدتها عىل التكيف النفيس 

واالجتامعي مع تغريات الحياة ومستجداتها.

• القطاعات الرتبوية: 
ويشمل القطاع الرتبوي املراحل التعليمية املختلفة بحيث يشمل دورها بشكل أكرب عىل الوقاية من خالل عمليات 

التوعية والتدريب عىل الحقوق بشكل عام، وتضمني مفاهيم حقوق اإلنسان والعدل يف املناهج التعليمية التي تقوم 

بتدريس عدم العنف وحقوق اإلنسان واملرأة، والتي ينبغي إدراجها منذ املراحل االبتدائية وحتى املراحل العليا يف 

التعليم.
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• القطاع الشرطي:
ارتكاب  ومنع  القانونية  الحامية  لتوفري  الرسيع  التدخل  دورهم  يتضمن  الذين  واألمن  الرشطة  قطاع  به  ويقصد 

الجرائم، سواء من خالل الكشف عن تلك الجرائم، أو من خالل تلقي البالغات عن حاالت العنف التي متارس ضد 

النساء وما تقوم به من إجراء التحقيقات األولية أو توفري الحامية للضحايا والقبض عىل الجناة وتحويلهم إىل القضاء 

املختص، حيث يعد القضاء من القطاعات املهمة يف التعامل مع حاالت العنف ضد النساء.

• مؤسسات اجملتمع املدني: 
تعد الخدمات املقدمة من مؤسسات املجتمع املدين واملتعلقة بالكشف وتلقي الشكاوى والتحويل من القطاعات 

النساء  تحويل مشكالت  به من دور يف  تتمتع  ملا  ونظراًا  النساء،  قبل  ثقة من  واألكرث  األقرب  كونها  املهمة؛ وذلك 

ومعاناتهن إىل حمالت للمطالبة باملزيد من العدالة وقوانني الحامية عرب قطاعات الصحة والترشيع والقضاء. ويعد 

التعاون بني جميع هذه القطاعات بشكٍل متواٍز ومتداخٍل يف إسرتاتجيات وطنية تنعكس يف خطط عمل تعزز النهج 

الوقايئ والتدابري القانونية والسياسية واالجتامعية والثقافية التي تعزز حامية املرأة من العنف. 



برنامج تدريب مدربني حول مناهضة العنف ضد املرأة 

23

املرأة ضد  العنف  ملناهضة  التدرييب  الربنامج 

اجلزء الثاني 
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لقد مر بناء هذا الربنامج التدريبي بعدة مراحل، بدءاًا من عرضه عىل املجلس التنفيذي ملنظمة املرأة العربية يف 

2013/2/26م لدراسته. وقد تم التنسيب باعتامده إىل املجلس األعىل للمنظمة الذي قام باعتامده يف اجتامعه الذي 

عقد بالجزائر بتاريخ 2013/2/27م، مروراًا بتكليف فريق من الخرباء بإعداد اإلطار العام. ثم عقد ورشة عمل إقليمية 

يف الفرتة ما بني 27-2013/3/28م مبشاركة مجموعة من الخرباء من الدول األعضاء يف املنظمة)*(، حيث شكلت ورشة 

التدريبي  للربنامج  العام  اإلطار  لتقديم  مناسبة  العربية فرصة  املرأة  منظمة  مقر  التي عقدت يف  اإلقليمية  العمل 

وعرضه ومناقشته. وهدفت ورشة العمل إىل مراجعة االتفاقات وبرامج العمل اإلقليمية والدولية ذات الصلة بالعنف 

ضد املرأة واستعراض اإلسرتاتيجيات املمكنة ملناهضة العنف ضد املرأة، إضافة إىل تبادل الخربات واملعلومات املتعلقة 

بتجارب الدول يف مناهضة العنف ضد املرأة.

كام شملت املنهجية املعتمدة يف إعداد هذا الربنامج التدريبي -إىل جانب االستناد إىل التجارب اإليجابية ودراسات 

تبلورت مجموعة من  املرأة. حيث  بالعنف ضد  لها صلة  العربية- مراجعة التفاقيات ودراسات  الدول  الحالة من 

االقرتاحات والتوجهات التي ساعدت عمليًّا يف التحضري إلعداده؛ وبناء عىل ذلك، عمل فريق الخرباء املكلف بإعداد 

الربنامج التدريبي.

1- أهداف الربنامج التدريبي:
ُوضع هذا الربنامج كأداة تدريبية لتعزيز املعرفة واملهارات الهادفة إىل مناهضة العنف ضد املرأة، ويهدف بشكل 

خاص إىل:

• زيادة املعرفة حول مفهوم العنف ضد املرأة واملفاهيم املرتبطة به.
• التعرف عىل العوامل املؤدية إىل العنف وانعكاساته عىل الفرد واألرسة واملجتمع.

• اعداد مدربني ومدربات متخصصني يف مجال مناهضة العنف ضد املرأة، وتزويدهم بأدوات ووسائل تساعدهم 
يف تخطيط برامج تدريبية وتنفيذها يف مجال التوعية وتعزيز حقوق املرأة يف حياة خالية من العنف.

• تحويل مفهوم الحقوق اإلنسانية للمرأة يف حياة خالية من العنف من مفهوم عاملي ونظري يطرح شعارات إىل 
مفهوم عميل واقعي ميكن ترجمته إىل برامج وخطط عمل ومرشوعات عملية تعزز حقوق املرأة ومتنع العنف 

ضدها.

• تزويد املؤسسات واألفراد املهتمني واملعنيني بالحقوق اإلنسانية للمرأة بحياة خالية من العنف بدليل تدريبي 
ا للدول العربية. مصمم خصيصاً

• تدريب مدربني يف مجال الحقوق اإلنسانية للمرأة لديهم املعلومات واملهارات والتقنيات الالزمة لنقل هذه 
املعلومات وترجمتها لربامج تدريبية تهدف لنرش الوعي مبناهضة العنف ضد املرأة.

• تعريف أدوار العاملني يف املجال الرتبوي االجتامعي والصحي يف دعم ضحايا العنف. 

)*( انظر قامئة الخرباء املشاركني يف ورشة العمل اإلقليمية، ص 107.



26

2- منهجية التدريب: 
اعتمد هذا الربنامج التدريبي عىل منهجية التعليم باملشاركة، حيث تعتمد هذه املنهجية عىل خلق أجواء تحفز عىل 

التعلم من خالل تصميم متارين وجلسات تساعد عىل التفاعل وتبادل املعلومات والخربات واملهارات بني املشاركني/ات. 

ويدخل هذا الدليل ضمن إطار برامج تعزيز الحقوق اإلنسانية للمرأة والقضاء عىل كافة أشكال العنف ضدها من خالل 

تصميم متارين وجلسات تساعد عىل التفاعل وتبادل املعلومات والخربات واملهارات بني املشاركني/ات، إضافة إىل بناء 

قدراتهم يف موضوعات التعامل مع قضايا الحقوق اإلنسانية للمرأة، وبالذات حقها يف حياة خالية من العنف.

واملدربة  املدرب  العكس، ويقوم  التعليمية وهدفها وليس  العملية  أساس  واملشاركات هم  املشاركني  فإن  من هنا 

ا يسمح بتبادل الخربات  يف هذه املنهجية بدور امليرس/ة، حيث يرتكز دوره عىل تصميم جلسات ومتارين تخلق جواً

واملعلومات واملهارات ويعطى املشاركني/ات الفرصة للتجربة واملامرسة، كام يقوم بتنظيم مخرجات التدريب من 

متارين وأنشطة يف إطار عميل وعلمي.

3- التصميم:
تم تصميم هذا الدليل ليساعد املدربني/ات يف إعداد وتطبيق الربامج التدريبية؛ فهو يوفر لهم املعلومات واملهارات 

والخربات التي تساعدهم يف التعامل مع قضايا الحقوق اإلنسانية للمرأة، وبالذات حقها يف حياة خالية من العنف، 

وطرح حقوقها وتطبيقها عىل أرض الواقع من خالل الجلسات التي صممت لتساعد عىل فتح باب الحوار وتبادل 

اآلراء واملعلومات والخربات؛ ومن ثم تنظيم هذه املخرجات يف إطار علمي وربطه مبا تم التوصل إليه يف مجال حقوق 

اإلنسان واملرأة من اتفاقيات ومبادئ وإعالنات دولية، إضافة إىل تحليل مشكالت الحقوق اإلنسانية للمرأة، وتخطيط 

ا.  برامج لتعزيز هذه الحقوق، وإيجاد آليات ملشاركة جميع األطراف املعنية بحقوق املرأة للعمل معاً

وفيام ييل بعض مزايا هذا الدليل من حيث التصميم: 

• تم تحديد احتياجات التدريب وموضوعاته من خالل عقد ورشة عمل عقدتها منظمة املرأة العربية ملجموعة من 
الخرباء من الدول األعضاء يف املنظمة. وتم خاللها وضع اإلطار العام للربنامج التدريبي والجوانب املطلوبة الرتكيز 

عليها، إضافة إىل اقرتاحات للموضوعات واألساليب التدريبية.

• انطلق التصميم من التعامل مع الحقوق اإلنسانية للمرأة إضافة إىل أنه استهدف املرأة العربية يف تحليل مشكالتها 
وتناول خصوصية وضعها.

• إن الجانب النظري يتعرض ملشكلة العنف ضد املرأة من حيث تعريف العنف وآثاره والترشيعات الدولية إضافة 
إىل املعلومات األخرى التي تم تناولها يف اإلسرتاتيجية اإلقليمية ملناهضة العنف ضد املرأة؛ لذلك فقد تم يف هذا 

التدريبية، مثل:  الوسائل  العديد من  استخدام  تم  املوضوعات من جانب عميل، حيث  التدريبي معالجة  الربنامج 

مشكالت  وتحليل  الحالة،  ودراسة  الحرجة،  واملواقف  والكبرية،  الصغرية  املجموعات  يف  والعمل  الذهني،  العصف 
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العنف ضد املرأة، والتخطيط لربامج تعزز الحقوق اإلنسانية للمرأة وتعرض املنشطات والقصص والتجارب الواقعية، 

إضافة إىل املختربات التي يتم فيها نقل املشاركني/ات إىل أجواء حقيقة تحايك الواقع بهدف إتاحة الفرصة الكتساب 

مهارات وخربات تعتمد عىل التجربة يف جٍو قريب من الواقع.

• اعتمدت املعلومات املتعلقة بالحقوق اإلنسانية للمرأة ومناهضة العنف ضدها عىل املصادر الدولية من اتفاقيات 
ومواثيق ومؤمترات. ولقد اعتمد التصميم بشكل أسايس عىل اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد املرأة ومؤمتر 

بيجني لتزويد املشاركني/ات باملعلومات األساسية لحقوق اإلنسان الخاصة باملرأة. 

4- التقييم واملتابعة: 
ا يف هذه املنهجية للوصول إىل األهداف؛ فبدون وجود آليات للتقييم واملتابعة  إن عملية التقييم واملتابعة مهمة جداً

لن يكون باستطاعة املدرب/ة معرفة ردود فعل املشاركني/ات للتدريب ومدى استجاباتهم له، كام ال يستطيع تحديد 

ما إذا كانت مخرجات التدريب تتناسب وأهدافه أم ال؛ من هنا فسيتم استخدام األساليب التالية للتقييم واملتابعة 

أثناء التدريب وبعد انتهائه:

إملامهم  ومدى  املشاركني/املشاركات  معلومات  عىل  للتعرف  التدريبية  بالدورة  البدء  قبل  ويتم  األويل:  التقييم   •
بقرارات مجلس األمن املتعلقة باملرأة واألمن والسالم.

• التقييم اليومي: يتم يوميًّا عند نهاية اليوم التدريبي، وميكن أن يتم بإجابة املشاركني/ات عىل سؤال واحد فقط.
• التقييم النهايئ: يتم هذا التقييم يف نهاية التدريب أو يف نهاية الجزء من خالل استامرة خاصة مقسمة إىل ثالثة 
أقسام: األول لقياس املعلومات واملهارات واالتجاهات املكتسبة أثناء التدريب وقدراتهم، والثاين يعكس مهاراتهم 

كمدربني/ات، والثالث لتقييم التدريب.

5- الفئة املستهدفة للدليل: 
• ينطلق الربنامج التدريبي من الحاجة إىل إعداد مدربني ومدربات يف مجال مناهضة العنف ضد املرأة قادرين 

ومؤهلني الستهداف أوسع رشيحة ممكنة من املستفيدين. 

• وقد صمم هذا الربنامج التدريبي ليرتجم املفاهيم األساسية للعنف ضد املرأة من خالل الجلسات والتامرين التي 
تجعل للموضوع معنى يكون باستطاعتنا تحويله إىل إسرتاتيجية ميكن تطبيقها. أما بالنسبة للجلسات والتامرين، 

الجغرافية  االختالفات  بني  بالتبادل  تسمح  كام  املختلفة،  واألعامر  الثقافات  أمام  الحوار  باب  لتفتح  فقد صممت 

بجميع  واملجموعات،  األفراد  والنساء،  الرجال  من  واسعة  رشيحة  مع  يتعامل  الدليل  إن  والسياسية.  واالقتصادية 

مستوياتهم. وتم تصميمه ليكون سهل االستعامل من قبل املدربني املتخصصني.

• ويُستخدم هذا الربنامج التدريبي للمدافعني عن حقوق املرأة من الحقوقيني، واملحامني، والعاملني االجتامعيني، 
والصحفيني العاملني يف مجال مناهضة العنف املبني عىل أساس النوع االجتامعي، واإلعالميني العاملني يف قطاع النوع 

االجتامعي وحقوق املرأة. 
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املهنية  التجربة  واقع  املستمدة من  العملية  التطبيقات  العديد من  فيه  إثرايئ  أجزائه كمرجع  الدليل يف  يرتكز   •
والعملية يف قضايا العنف ضد املرأة. 

• ويستهدف الدليل هذا القطاع من املهتمني/املهتامت لإلسهام يف تقوية معارفهم ومهاراتهم يف مجال التدخل مع 
النساء املعنفات، ويف العمل عىل حمالت مناهضة العنف ضد املرأة، ومتكينهم/متكينهن من التأثري يف الترشيعات 

والقوانني املحلية ذات الصلة باملرأة.

• قد تتفاوت درجة االهتامم بأجزائه؛ لذلك ميكن استخدامه بصورة انتقائية وبصورة تختلف عام درج عليه هذا 
الربنامج التدريبي. 

• وسيتم تصميم هذا الربنامج التدريبي ليرتجم املفاهيم األساسية للعنف ضد املرأة من خالل الجلسات والتامرين 
التي تجعل للموضوع معنى يكون باستطاعتنا تحويلها إىل إسرتاتيجية ميكن تطبيقها. 

6- آلية استخدام الربنامج التدريبي:
إن منهجية هذا الربنامج التدريبي تقتيض أن يطبق من قبل فريق من املدربني/ات للتدريب. وفيام ييل بعض النقاط 

املطلوب توافرها يف فريق التدريب:

• ينبغي أن يتم ترشيح مدرب/ة محرتف/ة يف مجال تدريب املدربني/ات من قبل املؤسسات العاملة يف مجال حقوق 
املرأة، أو املؤسسات املهتمة، والتي لها عالقة مبناهضة العنف ضد املرأة.

ا يف املرحلة  • يُكوَّن فريق التدريب من املتخصصني/ات لإلرشاف عىل الربامج التدريبية وتقييم املدربني/ات، خصوصاً
األوىل حتى يصبح هناك عدد من املدربني/ات الذين ميكن االعتامد عليهم.

يف  مدربني/ات  وليصبحوا  للتعلم  استعدادهم  مثل  املدربني”،  “تدريب  يف  املشاركني/ات  الختيار  أسس  توضع   •
املؤسسات املهتمة أو املعنية بالتدريب، إضافة إىل توافر حد أدين من املهارات واملعلومات يف االتصال الجامهريي.

• يعد الدليل مبثابة مرجع نظرّي وعميّل داعم ملقدمي خدمات الرعاية خاصة.

• وهو ليس وصفة عمليّة جاهزة، بل هو خريطة طريق تساعد عىل توضيح ورسم أطر مهنيّة وعمليّة، وعىل تحسني 
نوعيّة أداء الخدمة املقّدمة لحاالت العنف ضد املرأة.

• للمدرّب/ة الحرية يف انتقاء األنشطة الّتي يراها أكرث مالءمة أو مناسبة للمشاركني/ات.

• من املهّم أن يتم إعداد دورة تدريب مدربني لتعريف املشاركني/ات عىل ماهية الّدليل، ومحتوياته، ومنهجيّته، 
ومجاالت استخدامه.



برنامج تدريب مدربني حول مناهضة العنف ضد املرأة 

29

7. إرشادات وتعليمات الستعمال الدليل: 
صمم هذا الدليل ليكون أداة للمدربني/ات عىل مناهضة العنف ضد املرأة، ودليالاً لهم للتوعية والتعريف بالعنف 

إىل  ترجمتها  التي ميكن  واالتجاهات  واملهارات  باملعلومات  واألفراد  املؤسسات  التدريبي  الدليل  ويزود  املرأة.  ضد 

إجراءات إيجابية وسلوكيات تناهض العنف ضد املرأة ومتنع التمييز ضدها؛ حيث إّن األنشطة املختلفة املذكورة يف 

َمت لتشّجع عىل الحوار، والتفكري الدينامييّك والنقدّي، ومشاركة األفكار واملشاعر املتعلّقة بالعنف ضد  الجلسات ُصمِّ

املرأة، ومساواة النوع االجتامعّي. وهنا البد من التأكيد عىل أن املدرب/ة الجيد/ة يف مجال مناهضة العنف ضد املرأة 

ليس هو العارف بهذه الحقوق فقط، إمنا الذي ميارسها يف عمله وحياته، مبعني آخر إنها منهج حياة. 

أ -احملتوى:
• يقسم الدليل التدريبي إىل ستة أجزاء تشكل مدخالاً ألي برنامج تدريبي، كام تشمل مقدمة هذه األجزاء مدخالاً 
املستهدفة  والفئة  واملتابعة،  والتقييم  والتصميم،  التدريب،  ومنهجية  الربنامج،  “أهداف  وهو:  التدريبي،  للربنامج 

للدليل، وآلية التدريب”. 

• أما األجزاء الستة األخرى فتتناول: العنف املبني عىل النوع االجتامعي، واآلثار الناجمة عن العنف املبني عىل النوع 
االجتامعي، والحامية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي، ووقاية املرأة من جميع أشكال العنف، واالستجابة 

لحاالت العنف من القطاعات املختلفة، والرصد والتقييم ومفاهيم ومصطلحات حول العنف ضد املرأة.

التدريبي كوحدة واحدة، كام ميكن له استخدام أجزاء أخرى  الربنامج  التعامل مع كل جزء من  ميكن للمدرب   •
حسب ما تقتضيه طبيعة التدريب وأهدافه.

• يتضمن كل جزء من أجزاء الربنامج التدريبي ملناهضة العنف ضد املرأة بشكل رئيس ثالثة جوانب، هي:
1- عرض الواقع ومشكالته.

2- تحديد الحقوق اإلنسانية للمرأة.

3-دور املؤسسات الحكومية وغري الحكومية ومؤسسات املجتمع املدين يف مناهضة العنف وتعزيز الحقوق.

• عىل املدرب/ة تحديد آلية التدريب وأهدافه، ثم اختيار الجلسات التدريبية واملواد التدريبية املطلوبة. وهناك 
العديد من أشكال التدريب التي ميكن له استخدامها. والذي يحدد الشكل التدريبي هو احتياجات املشاركني/ات 

وظروفهم وأهداف التدريب. 

مواد  إلعداد  املدرب/ة  بها  يستعني  كنامذج  أو  مرجعية  كمواد  الجلسات  يف  املرفقة  التدريبية  املواد  تستعمل   •
ا كبرياًا يف املعلومات والدراسات  تدريبية خاصة به وبالدولة املعنية بالتدريب. وهنا البد من اإلشارة إىل أن هناك نقصاً

واإلحصاءات املتعلقة بوضع املرأة والعنف ضدها يف العامل العريب؛ مام يؤثر عىل بعض األمثلة املستخدمة من حيث 

دقتها وشموليتها والقدرة عىل املقارنة.  
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املعنية  الدولة  يف  القانون  يف  املرأة  بوضع  املتعلقة  والقوانني  الترشيعات  من  مناذج  استخدام  للمدرب/ة  ميكن   •
بالتدريب. 

التدريبي هو أداة ملساعدة املدربني/ات يف تصميم برامج تدريبية  الدليل  أن هذا  التأكيد عىل  أخرياًا البد من   •
ا يف التدريب، وهو الذي مييز مدرب عن آخر، كام ميكن للمدرب/ة  وإعدادها حسب الحاجة. فاإلبداع عنرص مهم جداً

بالحقوق  التوعية  النهايئ، وهو  الهدف  إىل  الوصول  أساليب جديدة تساعد يف  تصميم جلسات جديدة واستعامل 

اإلنسانية للمرأة ومناهضة العنف ضدها. 

ب - أسس جناح الربنامج التدرييب: 
يعتمد نجاح أي برنامج تدريبي عىل عدد من العوامل الداخلية والخارجية تتمركز جميعها حول ثالثة أشياء، هي:

• المدرب/ة المميز/ة واملؤهل القادر عىل الربط بني االحتياجات.
• محتوى الدليل التدريبي الشامل واملتكامل والذي يلبي احتياجات جميع الناس.

• القطاعات ذات العالقة. وهذا يعني توافر الرغبة لدى هذه املؤسسات للقيام بإجراءات وقائية وعالجية يف مجال 
مناهضة العنف ضد املرأة، إضافة إىل إميانها بدور املرأة يف املجتمع وأهمية تعزيز حقوقها وإزالة كافة أشكال العنف 

ضدها يف زيادة فاعلية هذا الدور. 

• وجود سياسة واضحة يف الدول املعنية تهدف إىل مناهضة العنف ضد املرأة، إضافة إىل وجود خطط وبرامج 
تنفيذية ترتجم هذه اإلسرتاتيجيات إىل واقع. 

• تحديد احتياجات وأولويات كل قطاع ومؤسسة باالستناد إىل اإلطار اإلقليمي ملناهضة العنف ضد املرأة وتخطيط 
الربنامج املناسب لها؛ ألنه ال توجد إسرتاتيجية واحدة للتدريب ميكن اتباعها يف جميع املؤسسات.

• التدريب عىل مناهضة العنف ضد املرأة يحتاج إىل سلسلة من الربامج التدريبية. وهو عملية مستمرة، خاصة 
عندما يتعلق التدريب بتغري االتجاهات والقيم والثقافة السائدة. كام يحتاج إىل وقت لتبني هذه األفكار ولتصبح 

جزءاًا من منط حياة اإلنسان وسلوكياته.

• موضوع مناهضة العنف ضد املرأة بشكل خاص هو من املوضوعات الشائكة والحساسة، والتي ميكن أن يخلق 
تناولها بعض التوتر وعدم االرتياح يف بعض املؤسسات، وقد يؤدي إىل الرفض؛ ومن هنا يجب اإلعداد والتخطيط 

ا املسئولني. إضافة  الجيد لهذه الربامج وإرشاك مستويات مختلفة من األشخاص يف التخطيط والتنفيذ للربامج، خصوصاً

إىل مراعاة الجوانب االجتامعية والثقافية للمجتمع.

ج- خطوات التخطيط الفعَّال للتدريب:
التخطيط  للتدريب يعد عنرصاًا أساسيًّا لضامن نجاح أي برنامج تدريبي؛ لذلك عىل املدرب/ة  الجيد  التخطيط  إن 

املسبق للربنامج التدريبي، والتعرف عىل االحتياجات واألولويات املطلوبة وتحويلها إىل أهداف واضحة. إن أي برنامج 

تدريبي أو ورشة عمل تعقد ألول مرة تحتاج إىل إعداد وتخطيط، وذلك حسب طبيعة التدريب وأهدافه ومدته. 
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والتخطيط ألي برنامج يتم من خالل “الخطوات السبعة للتخطيط”، وهي)2(: 

ملاذا؟ – املربرات واألسباب التي من أجلها نحتاج للتدريب. 

من؟ - الفئة املستهدفة للتدريب واملدربون/ات الذين ميكنهم القيام بالتدريب. 

متى؟ – التوقيت الزمني للربنامج التدريبي. 

أين؟ - مكان التدريب. 

من أجل ماذا؟ – األهداف املراد تحقيقها من الربنامج التدريبي. 

ماذا؟ – املحتوى، ويشمل املعلومات واملهارات واالتجاهات التي سيكتسبها املشاركون أو يتبادلونها.

 كيف؟ – التامرين والجلسات. 

وعىل املدرب/ة توضيح هذه النقاط قبل البدء بالتدريب وعند التخطيط للربنامج. وفيام ييل بعض النقاط املهمة 

واألساسية يف التخطيط للربنامج التدريبي:

ا ومحدداًا وواقعيًّا وقابالاً للقياس،  • تحديد أهداف الربنامج التدريبي بدقة؛ فالهدف الجيد هو الذي يكون واضحاً
إضافة إىل أنه محدد مبكان ومدة زمنية. 

سيدربها،  التي  املستهدفة  الفئة  عىل  التعرف  املدرب/ة  فعىل  التدريبية.  واحتياجاتها  املستهدفة  الفئة  تحديد   •
ا لذلك، أو بلقاء مبارش معهم، أو من خالل دراسة مسبقة متت  وتحديد احتياجاتها إما من خالل استامرة يعدها خصيصاً

لتحديد احتياجات التدريب. ثم يقوم املدرب/ة بتحليل هذه االحتياجات وتحديد األهداف التي تلبي االحتياجات. 

ح- تعليمات للمدربني واملدربات: 
فيام ييل بعض املرتكزات املساعدة للمدربني/ات يف تيسري الجلسات؛ حيث إن األنشطة املختلفة املذكورة يف الجلسات 

َمت لتساعد عىل الحوار والنقاش ومشاركة املشاعر بخصوص العنف ضد املرأة. ُصمِّ

نصائح عامة للمدربني/ات:

• تقبل املشاركني/ات بغض النظر عن خرباتهم وخلفياتهم. 
• منح الفرصة لجميع املشاركني/ات يف الحديث عن تجاربهم والتعبري عن آرائهم. 

• خلق بيئة أمنة للجميع للمشاركة والتشجيع عىل املشاركة الواسعة والنشطة. 
• تشجيع النقاش البناء بني املشاركني/ات باالعتامد عىل خربة كل منهم وخلفيته، حتى لو اختلفوا مع بعضهم البعض.

• تذكري املجموعة باستمرار بالنقاط املهمة، وربط األفكار ذات الصلة للحفاظ عىل مناقشة املوضوع من خالل الرتكيز 
عىل املبادئ بدالاً من اآلراء.

)2( الدليل التدريبي لحقوق املرأة اإلنسانية يف إطار إتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة -دليل لتدريب املدربني/ات عىل حقوق املرأة اإلنسانية 
)اليونفيم( 2002 االردن.
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• استخدام تقنيات األسئلة ذات النهايات املفتوحة يف املناقشة. أسئلة مفتوحة تبدأ بـ”كيف؟”، “ملاذا؟”، “ما؟” أو 
“من؟” لجعل املشاركني/ات يفكرون يف اإلجابة بدالاً من مجرد االستجابة بـ”نعم” أو “ال”.

• بناء عالقة صادقة مع املشاركني/ات. وتشجيع املشاركني/ات عىل التحدث بحرية والتعبري عن أفكارهم وآرائهم. 

قائمة املدرب/ة:
ميكن للمدرب/ة أن يضع قامئة باملوضوعات واألدوات التي يود طرحها قبل البدء يف الربنامج التدريبي، ومن ضمنها 

ما ييل:

1. االستعداد: تخطيط الوحدة بعناية ومعرفة املوضوعات التي ميكن تغطيتها. وللقيام بذلك سوف يحتاج امليرس 

إىل قراءة املالحظات والربنامج التدريبي للتعرف عىل محتوياته، وفيام ييل منوذج للخطة التي ميكن إنشاؤها واتباعها 

عىل سبيل املثال:

األسلوب/اآلليةاألنشطةأنشطة امليرس/ املدربالزمن 

9:00
الرتحيب باملشاركني/ات وتعريفهم 

باملدرب، وتوزيع بطاقة لكل مشارك

تقديم املشاركني/ات أنفسهم من خالل 

كتابة البطاقات وتعليقها عىل الجدار

بطاقات، أقالم 

فلوماسرت

اإلسهام بأفكار مع املجموعةوضع معايري للمجموعة9:30 
بطاقات، أقالم 

فلوماسرت

الدليل التدريبياتباع تنفيذ الربنامج التدريبيمراجعة برنامج الدورة10:00 

2- التعرف عىل املشاركني/ات: تََعرَّف عىل املشاركني/ات الذي سيحرضون الدورة. ضع خطة لألنشطة املرتبطة بكل 

ا: وحدة عىل حدة. هناك عدة مسائل مهمة ينبغي طرحها مقدماً

• كم؟ عدد املشاركني/ات يف الدورة.
• من هم؟

• ما مدى معرفتهم باملوضوع؟
• ما أعامرهم وجنسهم وخلفيتهم التعليمية؟

• ملاذا هم مشاركون/ات؟ من الذي طلب منهم املشاركة؟ هل مشاركتهم طوعية أو إلزامية؟
• هل هناك أية احتياجات خاصة ينبغي أن تكون عىل علم بها؟

• هل يعرف املشاركون/ات بعضهم البعض؟
3- توفري الوسائل السمعية والبرصية: إعداد نسخ كافية من التدريبات والنرشات قبل بدء الدورة. التحقق للتأكد من 

توفري املعدات التي تحتاج إليها، مثل جهاز تلفزيون، وفيديو، مسند ورقي، وامللصقات، واألقالم وما إىل ذلك. ومن 

الرضوري الوصول إىل مكان الدورة يف وقت مبكر الختبار األدوات التي ستقوم باستخدامها.
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4- تقديم معلومات محددة إقليميًّا: تم تصميم هذا الربنامج التدريبي ليتم استخدامه يف جميع الدول العربية. ومن 

املمكن أن ال يحتوي عىل تفاصيل محددة إقليميًّا. وميكن تقديم معلومات محلية للمشاركني/ات حسب املوضوع 

الذي سيتم طرحه.

الة، لكن من الرضوري أن يتم االلتزام  5- تحديد الخطة الزمنية: عىل الرغم من أنه ميكن اتباع املرونة للمشاركة الفعَّ

بالربنامج ما أمكن.

تقنيات ميكن استخدامها للتدريب: 
ميكن للمدرب/ة استخدام تقنيات مختلفة خالل فرتة التدريب، ومن هذه التقنيات ما ييل:

العصف الذهني:

هو تقنية تدريب تهدف إىل الحصول عىل أكرب عدد ممكن من األفكار واآلراء والكلامت املتعلقة مبوضوع أو مفهوم 

معني. حيث يطلب املدرب/ة من املشاركني/ات إبداء رأيهم يف موضوع معني، ويقوم بكتابة كل ما يتم ذكره من دون 

أن يبدي أي رد فعل من استحسان أو رفض ألية كلمة أو رأي يتم طرحه من قبل املشاركني/ات. يبدأ املدرب/ة بعد 

ذلك مبناقشة اآلراء التي تّم التّعبري عنها مع املشاركني/ات عرب تصنيفها وترتيبها حسب الهدف من النشاط واملضمون 

املزمع العمل عليه.

دراسة الحالة:

تستعمل هذه التقنية يف التدريبات التي تهدف إىل تعديل السلوكيات واملواقف، حيث تقوم عىل اختيار حالة حقيقية 

أو شبه حقيقية متصلة بالواقع بغية دراستها وتحليلها من قبل املشاركني/ات، حيث توزع الحالة عىل املشاركني/ات 

وتحدد مدة زمنية لقراءة الحالة واإلجابة عىل األسئلة املطروحة حولها، ثم تناقش اإلجابات ضمن مجموعات صغرية أو 

مع املجموعة الكبرية. 

تقسيم املشاركني/ات إىل مجموعات:

يتم يف هذه التقنية تقسيم املشاركني/ات إىل مجموعات عمل صغرية حسب العدد الكيل للمشاركني/ات، حيث تعمل 

كل مجموعة عىل موضوع محّدد واحد قد يكون مشرتكاًا لجميع أفراد املجموعات، أو قد تقوم كل مجموعة مبعالجة 

ناحية محددة. ويقدم املدرب/ة ملحة موجزة عن املوضوع الذي سيتم العمل عليه وطريقة العمل مع الوقت املخصص. 

وبعد انتهاء العمل باملجموعات يعود جميع املشاركني/ات ليسهموا يف مناقشة عمل كل مجموعة من خالل العرض 

الذي يتم تقدميه.

لعب األدوار:

ا ألدوار معينة محددة بنص مكتوب أو حالة محددة يتم تقدميها إىل املشاركني/ات من  تتطلب هذه التقنية تجسيداً

الحالة املطلوب لعبها وفتح نقاش حولها. يطلب  الذي يصف  النص  بتوزيع  قبل املدرب/ة، حيث يقوم املدرب/ة 
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املدرب/ة من املجموعة التطوع لتجسيد الدور املطلوب لعبه. وبعد االنتهاء من لعب الدور يطلب املدرب/ة من 

العبي الدور التعبري عن األحاسيس التي شعروا بها خالل تجسيدهم للدور، وعن الصعوبات التي واجهوها خالل 

لعبهم للدور، ثم يفتح باب النقاش من املشاركني/ات الذين لعبوا دور املراقب إلعطاء املالحظات عىل الدور.

املعلومات النظرية:

تسهم املعرفة النظرية يف تقديم املعلومات واملعارف للمشاركني/ات حول موضوع التدريب. ويفضل أن تقدم هذه 

املعلومات يف شكل عروض لرتجمتها إىل مصطلحات برصية. 

الوسائل التعليمية السمعية والبرصية:

استخدام الوسائل التعليمية السمعية والبرصية –مثل أرشطة الفيديو– يضيف للمدربني/ات وامليرسين/ات عنرص 

الوضوح ملعالجة موضوع العنف ضد املرأة. 
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التدريبية األنشطة 

اجلزء الثالث 
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قبل البدء بالتدريب:

 األهداف: 
• االطالع عىل الخطة العامة للجلسة وتحضريها وتعديلها لتتناسب مع الفئة املستهدفة.

• تحضري املواد والوسائل الالزمة لتنفيذ جلسات التدريب.
• توفري األجهزة التي يتم استخدامها خالل الجلسة والتأكد من صالحيتها وجاهزيتها.

• االتصال باملشاركني/املشاركات قبل املوعد بفرتة مناسبة، وإعادة االتصال قبل التدريب بوقت قصري لتأكيد 
الحضور واالستفسار عن أية حاجات معينة يرغبون بتوافرها يف املكان.

• توفري جو مناسب للتدريب حتى يشعر املشاركون/ات باألمان واالحرتام والقبول والتشجيع عىل املشاركة.

التوجيهات الالزمة للمدرب/ة قبل التدريب:
• التواجد يف قاعة التدريب قبل املوعد بنصف ساعة عىل األقل للتحضري املسبق للقاعة، والتأكد من جاهزية 

جميع األجهزة والوسائل التدريبية، وكذلك الستقبال املشاركني /املشاركات.

• بدء التدريب يف املوعد املحدد.
• البدء بنشاطات التعارف وكرس الجمود لبناء ألفة بني الحضور واملدرب/ة أو امليرس/ة.

• تحديد التوقعات من التدريب حتى يعرب الحضور عن مشاعرهم فيام يتعلق بالتدريب.
• وضع قواعد لجلسات التدريب مبساعدة املشاركني/املشاركات لتكون مبثابة قوانني للتدريب يتم االلتزام بها 

من قبل الجميع لضامن سري التدريب عىل أحسن وجه. 

• اتباع الخطة التدريبية املعتمدة يف كل الجلسات لتسهيل التدريب.
• بناء جو من األلفة والطأمنينة بني املشاركني/املشاركات واحرتام جميع اآلراء املطروحة.

ال، وتشجيع الجميع عىل املشاركة. • استخدام مهارات االتصال والتواصل الفعَّ
• تلخيص جميع املعلومات التي طرحت خالل الجلسات التدريبية مع نهاية كل جلسة.

• تقييم الجلسة من حيث املضمون واألسلوب والتقنيات املستخدمة مع إتاحة الفرصة للمشاركني/ات للتعبري 
عن رأيهم واقرتاحاتهم لتحسني األداء يف الجلسات القادمة.
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مالحظات للمدرب/ة خالل التدريب:
إن االنطباع األول لدى املتدربني/ات يدوم طويالاً ويرتك أثراًا ملحوظاًا عليهم؛ لذلك عليك استخدام اتصالك اللفظي 

املدرب/ة  يأخذ  أن  الرضوري  فإنه من  لذلك  املتدربني/ات؛  فيها حديثك مع  تبدأ  التي  األوىل  اللحظة  بفاعلية من 

باألمور التالية:

• ال تبدأ بداية مرتددة.
• ال تبدأ ببداية فنية معقدة.

. • ال تبدأ بجملة طويلة، حيث إن تركيز املتدربني/ات ال يستمر طويالاً
• ال تعتذر كثرياًا، وال تسخر من ردود أفعال املتدربني/ات.

ا ألهمية املوضوع الذي تتحدث فيه. • حاول أن تغري مستوى طبقة صوتك ونغمته تبعاً
ا يف مخارج ألفاظك وجملك.  • كن واضحاً

• ال تكن جافًّا يف ردودك عىل أسئلة املتدربني/ات أو تعليقاتهم)3(. 

الربنامج التدريبي لتنفيذ فاعليات الربنامج التدريبي وأنشطته

املادةالجلسة 

جلسات الجزء األول

التعارف ما بني املشاركني /املشاركات:الجلسة األوىل:

افتتاح الدورة. 

االختبار القبيل.

التعارف ما بني املشاركني/املشاركات.

إذابة الجليد.

التوقعات. 

وضع القواعد األساسية للربنامج التدريبي. 

دراسة املسائل املتعلقة باملشاركني/املشاركات.

اسرتاحة

)3( دليل متكني املرأة من الطفولة إىل الشيخوخة - معهد العناية بصحة األرسة/مؤسسة امللك حسني – 2011م.
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جلسات الجزء الثاين

النوع االجتامعي والجنس:الجلسة الثانية:

نوع الجنس والنوع االجتامعي.

أدوار النوع االجتامعي.

النوع االجتامعي والثقافة االجتامعية.

اسرتاحة

جلسات الجزء الثالث

العنف ضد املرأة:الجلسة الثالثة:

مفهوم العنف. 

قراءة يف العنف ضد املرأة.

نظرة عامة عىل العنف ضد املرأة.

أشكال العنف. 

تحديد املخاطر واآلثار الناجمة عن العنف.

اسرتاحة

جلسات الجزء الرابع

العنف القائم عىل النوع االجتامعي:الجلسة الرابعة:

العنف ضّد املرأة، و العنف املبني عىل أساس النوع االجتامعي.

النهج القائم عىل حقوق اإلنسان.

العنف املبني عىل أساس النوع االجتامعي.

اسرتاحة
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جلسات الجزء الخامس

 العنف األرسي:الجلسة الخامسة:

العنف األرسي.

العنف األرسي وأشكاله.

أسباب العنف األرسي ضد املرأة.

تأثري القيم والتقاليد عىل العنف األرسي ضد املرأة.

اسرتاحة

جلسات الجزء السادس

االتفاقيات واملعاهدات الدولية:الجلسة السادسة:

االتفاقيات واملعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان التي تحظر العنف ضد املرأة.

اسرتاحة

جلسات الجزء السابع

حامية املرأة من العنف ضمن نهج القطاعات املتعددة )التشاريك(:الجلسة السابعة:

االستجابة لحاالت النساء املعنفات ضمن نهج القطاعات املتعددة )التشاريك(.

القطاعات املعنية بحامية املرأة من العنف )األدوار واملسئوليات(.

إجراءات حامية املرأة ضمن نهج القطاعات املختلفة. 

اسرتاحة

جلسات الجزء الثامن

تقييم الربنامج التدريبي:الجلسة الثامنة:

التقييم األويل. 

التقييم اليومي. 

التقييم النهايئ. 

الجلسة الختامية
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اجللسة األوىل: التعارف ما بني املشاركني/املشاركات
جلسات الجزء األول

جلسات التعارف ما بني املشاركني/املشاركات: الجلسة األوىل:

افتتاح الدورة. 

االختبار القبيل.

التعارف ما بني املشاركني/املشاركات.

إذابة الجليد. 

التوقعات.

وضع القواعد األساسية للربنامج التدريبي.

دراسة املسائل املتعلقة باملشاركني/املشاركات.

اسرتاحة

اجللسة األوىل: التعارف ما بني املشاركني/املشاركات: 
النشاط: الربنامج التدريبي )تصميم ومنهجية(: 

الوقت: 30 دقيقة.

املواد املطلوبة: الربنامج التدريبي. 

األسلوب التدريبي: عصف ذهني، حوار ونقاش.

األهداف:

• التعارف بني املشاركني/املشاركات. 
• التعرف عىل الربنامج التدريبي. 

• التعرف عىل منهجية التدريب وأسس التقييم.   
اإلجراءات: 

1- البدء بتقديم املدرب/ة نفسه للمشاركني/ املشاركات وتقديم مساعدي التدريب وأية جهات أخرى مشاركة 
أو ذات عالقة بالتدريب.

2- يُعرض تصميم الربنامج التدريبي، واملنهجية املستعملة يف التدريب، واملوضوعات التي ستناقش، والتوقيت، 
والوسائل املستعملة، واالسرتاحة،...إلخ. كام ميكن عرض برنامج التدريب اليومي. 

3- ميكن عمل إعادة رسيعة ألهداف الربنامج التدريبي. 

4- كام تُعرض أساليب التقييم املستخدمة يف التدريب:
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• مدرب/ة اليوم: يف نهاية كل يوم يتم اختيار مشارك/مشاركة الختيار موضوع تم تناوله يف اليوم التدريبي 
بهذا  التوعية  أو  للتعريف  نشاط  بتصميم  ويقوم  طرحها،  تم  التي  املرأة  ضد  العنف  موضوعات  أحد  أو 

املوضوع. ويُعرض هذا التمرين كمنشط صباحي قبل بدء اليوم التدريبي. )الهدف هنا التعرف عىل مدى 

استيعاب املوضوع، وتدريب املشاركني/ املشاركات عىل التعامل مع قضايا العنف ضد املرأة من خالل تصميم 

وتنفيذ متارين صغرية تعكس ما تم تعلمه يف اليوم السابق(. 

• التقييم القبيل للتدريب: ويعد التقييم القبيل للتدريب أمراًا حاساماً لجمع املعلومات املطلوبة لإلعداد 
للتدريب. ويُنَصح املشاركون/ املشاركات بتعبئة استامرة تقييم ذايت للتعرف عىل مستوى خربتهم واتجاهاتهم 

وتوقّعاتهم. مع إمكانية إضافة أسئلة أخرى معيّنة إىل عيّنة استامرة التقييم الذايت.

• التقييم اليومي: يتم يف نهاية كل يوم تقييم يومي، فيقوم املشاركون/ املشاركات باإلجابة عىل سؤالني، 
ومنها:

أمثلة ألسئلة: ما أهم يشء تعلمته اليوم؟ ما اليشء الذي أثر بك اليوم؟ ما الذي تعلمته اليوم؟ ما اليشء الذي 

مل تحبه اليوم؟ وأية أسئلة تعكس املعلومات واملهارات التي اكتسبها املشاركون/ املشاركات. ما اليشء الذي 

ستقوم بتطبيقه يف مؤسستك حال انتهاء التدريب؟ ما اليشء الذي ستغريه يف ترصفاتك بعد هذا التدريب؟ 

ما اليشء الذي ستغريه يف عملك؟ ما اليشء الذي ال ميكنك تغيريه بعد هذا الربنامج؟ كيف ميكن أن تتعامل 

مع هذا املوضوع بشكل مختلف؟ وأية أسئلة تتعلق بالخربات التي اكتسبها واالتجاهات التي اختربها.

• التقييم النهايئ: ويكون يف نهاية التدريب أو يف نهاية كل جزء. وهذا يتم من خالل استامرة خاصة تقيس 
املعلومات واملهارات واالتجاهات املكتسبة أثناء التدريب.

النشاط: إذابة الجليد: 

الوقت: 20 دقيقة. 

املواد املطلوبة: ورق قالب، أقالم ملونة، بطاقات صغرية ملونة. 

األسلوب التدريبي: عصف ذهني.

الهدف: التعارف بني املشاركني/املشاركات.     

اإلجراءات: 

• يتم تقسيم املشاركني/املشاركات إىل مجموعات من أربعة أو خمسة أشخاص، ويُطلب منهم التحدث مع بعضهم 
البعض عن “امللف الشخيص” لكل مشارك:

- ما اسمي؟

- ما وظيفتي؟

- ما املؤهالت التي لدي؟

- ما هوايايت؟
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• يتم كتابة التفاصيل األكرث أهمية لكل مشارك/ة عىل ملصق. ويعرض عضو واحد من املجموعة ما متت كتابته عىل 
املجموعات األخرى. ويضع كل مشارك/ة االسم عىل الشارة.

• بعد ذلك يُطلب من املشاركني/املشاركات اإلجابة عىل األسئلة التالية:
- ما توقعايت من هذه الدورة؟

- ما يهمني أكرث؟

- مباذا ميكنني اإلسهام يف هذه الدورة؟

• يطلب املدرب من املشاركني/ املشاركات التعليق عىل اإلجابات التي صدرت من املشاركني/ املشاركات اآلخرين. 

النشاط: التوّقعات)4(:
الوقت: 25 دقيقة.

 املواد املطلوبة: لوحة األوراق القالبة وأقالم تخطيط )ماركر(. 

األسلوب التدريبي: النقاش والحوار. 

الهدف: التعبري عن التوقّعات والوعي بتوقّعات وخربات الزمالء املشاركني/املشاركات.

اإلجراءات: قم بإعداد تلخيٍص للتقييامت الذاتية املعبأة من املشاركني/املشاركات قبل بدء التدريب.

1- اطلب من املشاركني/ املشاركات قضاء بضع دقائق لكتابة توقَُّعنينْ لدى كل مشارك/ مشاركة عن ورشة العمل، 

وتدوين التوقّعات التي يرغبون يف إطالع اآلخرين عليها.

2- اطلب من املشاركني/املشاركات مناقشة هذه التوقعات مع الجالسني جوارهم ملدة دقيقتني.

ا عىل التوقعات، ودّون ذلك  3- اجمع املجموعة من جديد واطلب من املشاركني/املشاركات إطالع بعضهم بعضاً

عىل أوراق لوحة األوراق القالبة.

4- ارشح إن كان هذا التدريب سيتناول أم ال كّل التوقعات املعروضة. فإن كانت الحال غري ذلك بنّي السبب 

وكيف مُيكن للمشاركني/املشاركات املهتمني الحصول عىل مثل هذه املعرفة.

5- ارشح إن كانت هناك توقعات أخرى لورشة العمل مل يذكرها املشاركون/املشاركات.

)4( باالستناد إىل معهد “جيه إس آي JSI” للبحوث والتدريب / اتّحاد االستجابة الحتياجات الصحة اإلنجابية يف الرصاعات RHRC، دليل التدريب، دليل امليرسين، 
الوقاية والرّد متعدد القطاعات املشرتك بني الوكاالت عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف أوساط السكان املتأثرين من النزاع املسلح، الصفحات من 5-1. 
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النشاط: وضع القواعد األساسية للربنامج التدرييب: 
الوقت: 20 دقيقة. 

املواد املطلوبة: لوحة األوراق. 

األسلوب التدريبي: مجموعات عمل.

الهدف: فهم القواعد األساسية للتدريب واملوافقة عليها.

اإلجراءات: 

1- ابدأ برشح أهمية القواعد األساسية للربنامج التدريبي:

• اذكر أن القواعد املتفق عليها تساعد يف سري التدريب.
آمنة ومنفتحة  بيئة  األهمية مبكان خلق  املرأة- فمن  العنف ضد  املوضوع -وهو  أنه بسبب حساسية  بنّي   •
التواصل،  وأساليب  الخربات،  مختلف  مع  للتعامل  ين  ُمستعدِّ يكونوا  أن  املشاركني/املشاركات  وعىل  للنقاش، 

والِقيَم، وديناميكيات القوة التي قد تربز عندما يتناقش أشخاٌص من خلفيات متباينة خالل التدريب حول مثل 

هذه املوضوعات الحّساسة.

2- اطلب من املشاركني/املشاركات تسمية قواعد أساسية يرونها مهمة لهذا الربنامج التدريبي، ودّون اإلجابات عىل 

لوحة األوراق القالبة، وقّسمها إىل حقوق وواجبات.

قد يشتمل الحّد األدىن من مجموعة القواعد األساسية )أضف القواعد األخرى التي مل تُذكر( عىل ما ييل:

• الحضور يف الوقت املحّدد.
• حضور جميع جلسات التدريب.
• الثقة واالحرتام والنهج التشاريك.

• متحدث )متّكلم( واحد يف الوقت الواحد.
• عامل الجميع عىل قدم املساواة ال مبعايري مزدوجة.

• الرّسية، ما يقوله املشاركون/املشاركات يف هذه الغرفة ال يخرج منها.
َكمة لعامل الوقت. • اإلدارة املُحنْ

• عدم التدخني يف قاعة التدريب.
• إغالق الهواتف الخلوية.

اًا حسناًا ، وكيف تساعد هذه القواعد  3- فتح باب النقاش حول الكيفية التي تجعل هذه القواعد تُسريِّ التدريب َسرينْ

يف خلق بيئة تفاعلية.

4- سؤال املشاركني/املشاركات إن كان لديهم ما يُضيفونه، تكتب القواعد عىل لوحة األوراق القالبة وتعلق عىل الحائط.
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النشاط: دراسة املهارات املتعلقة باملشاركني/املشاركات: 
الوقت: 30 دقيقة. 

املواد املطلوبة: أقالم ملونة، رسم يبني أجزاء جسم اإلنسان.

األسلوب التدريبي: مجموعات عمل. 

الهدف: التعرف عىل العنف.   

اإلجراءات: 

يتم توزيع رسم توضيحي للجسم البرشي عىل جميع املشاركني/املشاركات، ويُطلب منهم أن يكتبوا اإلجابات عىل 

األسئلة التالية عىل الرسم التوضيحي:

اليد: ما املهارات املكتسبة فيام يتعلق بدعم النساء املعنفات؟

• الرأس: ماذا نعرف عن مسألة العنف؟

• األذن: ماذا سمعت عن موضوع العنف؟

• العيون: ما الذي الحظته عىل الضحايا، ما وجهة نظرك الشخصية؟

• القلب: ما الذي ميكن أن تقدمه لهم من قلبك؟

• املعدة: ما الذي يجعلك تشعر بالغثيان عندما واجهت النساء املعنفات؟

• الفم: يف رأيك، ما القضية املهمة للمناقشة خالل الحلقة التدريبية؟

بعد أن يتم الجميع االنتهاء من الرسم التوضيحي، ميكن للمشاركني تقديم إجاباتهم ومناقشتها مع املشاركني/املشاركات.
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اجللسة الثانية: النوع االجتماعي
النوع االجتامعي والجنس:الجلسة الثانية: 

نوع الجنس والنوع االجتامعي.

أدوار النوع االجتامعي.

النوع االجتامعي والثقافة االجتامعية.

اسرتاحة
 

اجللسة الثانية: النوع االجتماعي واجلنس: 
النشاط: نوع الجنس والنوع االجتامعي:

الوقت: 30 دقيقة. 

املواد املطلوبة: لوحة أوراق قالبة وأقالم تخطيط.

األسلوب التدريبي: مجموعات عمل، عصف ذهني.

الهدف: التعرف عىل الفرق بني الجنس والنوع االجتامعي. 

اإلجراءات:

1- اكتب عىل لوحة األوراق القالبة عبارة “نوع الجنس” عىل الجانب األيرس، وعبارة “النوع االجتامعي” عىل الجانب 

األمين.

2- اطلب من املشاركني/املشاركات رشح معنى هاتني العبارتني، وَدوِّن إجاباتهم تحت العنوان املالئم.

3- ارشح تعريفينْ نوع الجنس والنوع االجتامعي:

• نوع الجنس:
- يشري إىل الفروق البدنية البيولوجية بني الذكور واإلناث.

- يتحّدد بيولوجيًّا.

- ال يتغرّي )دون تدخل جراحي(.

• النوع االجتامعي:
- يُشري إىل صفات وأدوار تُنسُب تفاضليًّا إىل الذكور واإلناث، وإىل أفكار وتوقّعات مشرتكة واسعة االنتشار عن 

الرجال والنساء.

- تُحّدده عوامل اجتامعية، مثل: التاريخ، الثقافة، التقاليد، األعراف املجتمعية.
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- يتضمن “النوع االجتامعي” يف أي مجتمع بعينه عملية التنشئة االجتامعية للفتيان والفتيات، والرجال والنساء، 

التي تُحّدد األدوار واملسئوليات والفرص واالمتيازات والحدود والتوقّعات.

- تعريفات النوع االجتامعي ميكن أن تتغرّي.

- يُستعمل مصطلح “النوع االجتامعي” عىل نطاق واسع يف برامج املعونة اإلنسانية. ومام يثري الدهشة، ومن سوء 

الطالع، أّن الكثريين من العاملني يف املجاالت اإلنسانية ال يفهمون معناه.

ا. 4- اسأل املشاركني/املشاركات عن معنى العبارتني يف اللغة. معنى عباريت نوع الجنس والنوع االجتامعي تحديداً

• النوع االجتامعي هي الرتجمة العربية لكلمة ‘gender’ باللغة اإلنجليزية. وقد تطّور معناها وتغرّي عىل مّر 
ا ، كان “للنوع االجتامعي” التعريف ذاته الذي “للجنس البيولوجي”. وال ترُتجم الكلمة  الزمن. فقبل عرشين عاماً

بسهولة إىل لغاٍت أخرى.

5- اكتُب عىل ورقة بيضاء أخرى من لوحة األوراق القالبة “توقّعات اجتامعية/ثقافية”، وقّسم الورقة إىل عامودين: 

واحد للرجال، واآلخر للنساء.

6- اطلب من املشاركني/املشاركات أن يخربوك ببعض التوقعات االجتامعية/الثقافية للرجال يف مجتمعاتهم املحلية.

7- كّرر الخطوة )6( للنساء.

النوع  أو  الجنس  نوع  قامئاًا عىل  التّوقّع  كان هذا  إن  املشاركني/املشاركات  مع  ناقش  تدوينه،  تَوقّع جرى  لكل   -8

االجتامعي.

، يستنُد التّوقّع للنساء أن ينجنب أطفاالاً إىل نوع الجنس للنساء، غري أن التّوقّع بأن تقع عىل عاتقهّن مسئولية  • فمثالاً
الرعاية األوىل لألطفال يُحّدد عىل أساس النوع االجتامعي.

، أن تتحقَّق من أن الفروق بني “نوع الجنس”  9- ارشح للمشاركني/ات أنَّك تُوشك عىل إنهاء الجلسة. وعليك، أوالاً

ا من األمثلة التالية )أو دّون عباراتك/  و”النوع االجتامعي” واضحة لدى جميع املشاركني/املشاركات. واقرأ عليهم بعضاً

ُجَملَك الخاصة(، واطلب منهم اإلشارة إىل إذا ما كانت الجملة تستند عىل مفهوم “نوع الجنس” أم مفهوم “النوع 

االجتامعي”)5(. 

• النساء يُنجنب األطفال الرّضع، أما الرجال فال )نوع الجنس(.
• الفتياُت الصغرياُت لطيفاٌت، أما الفتياُن فُقساٌة/ِغالُظ القلوب )النوع االجتامعي(.

• معظم عامُل البناء رجال )النوع االجتامعي(.
• أصوات الرجال تُصبح خشنةاً عند البلوغ، أما النساء فال )نوع الجنس(.

)5( أُخذت من “دليل التدريب عىل النوع االجتامعي” ملنظمة أوكسفام )Oxfam(، اململكة املتحدة، 1994م، النشاط رقم )16(، “لعبة النوع االجتامعي”. 
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النشاط: أدوار النوع االجتماعي:
الزمن: 45 دقيقة.

املواد املطلوبة: برنامج عمل يومي للرجال وللنساء.

األسلوب التدريبي: عصف ذهني، مجموعات عمل. 

الهدف: التعرف عىل أدوار النوع االجتامعي. 

اإلجراءات:

2. يطلب من املشاركني/املشاركات تحديد الربنامج اليومي الذي يقوم به كل من الرجال والنساء. 

3. يتم مقارنة برنامج الرجل واملرأة واإلجابة عىل األسئلة التالية:

• ما مزايا برنامج املرأة/برنامج الرجل؟ يف أي املجاالت يرتكز كل منهام؟ 

• ما املصادر الالزمة للنشاط، وما مدى توافرها لكل من الرجل واملرأة؟

• ما األسباب وراء أدوار برنامج كل من املرأة والرجل؟

• هل ميكن أن يكون هناك رجال يقومون مبا تقوم به النساء من نشاطات؟ ونساء يقمن بنشاطات يقوم بها الرجال؟

• ماذا نستنتج من ذلك؟

حدد برنامجك ليوم كامل )24 ساعة( بتوقيت كل نشاط 

)من املهم أن يكون املتدربون من النساء والرجال(.

املصادر الالزمةاملجالالنشاطالساعة
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النشاط: النوع االجتماعي والثقافة االجتماعية:
الزمن: 45 دقيقة.

املواد املطلوبة: قامئة أسئلة حول النوع االجتامعي. 

األسلوب التدريبي: عصف ذهني، مجموعات عمل. 

الهدف: التعرف عىل مفهوم العنف وضحاياه ومرتكبيه.

اإلجراءات:

1. يوزع املدرب/ة عىل املجموعات قامئة تحتوي عىل أسئلة مختلفة، ويطلب من كل مجموعة متييز األسئلة التي 

تدل عىل الجنس، والتي تدل عىل النوع االجتامعي.

2. تتم مناقشة اإلجابات املختلفة وتوضيحها مع املجموعة. 

يطرح املدرب/ة األسئلة التالية عىل املجموعة:

• ما العوامل التي تساعدنا عىل متييز العبارات التي تدل عىل الجنس والعبارات التي تدلنا عىل النوع االجتامعي؟

• ما الصفات اإليجابية للرجل من وجهة نظر املرأة؟

• ما الصفات السلبية للرجل من وجهة نظر املرأة؟

• ما الصفات اإليجابية للمرأة من وجهة نظر الرجل؟

• ما الصفات السلبية للمرأة من وجهة نظر الرجل؟

3- تتم مناقشة اإلجابات مع املجموعة وبيان األسباب املختلفة وراءها وربطها بالثقافة املجتمعية.
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اجللسة الثالثة: العنف ضد املرأة
العنف ضد املرأة: الجلسة الثالثة:

مفهوم العنف. 

قراءة يف العنف ضد املرأة.

نظرة عامة عىل العنف ضد املرأة.

أشكال العنف.

تحديد املخاطر واآلثار الناجمة عن العنف.

اسرتاحة

اجللسة الثالثة: العنف ضد املرأة:
النشاط: مفهوم العنف)6(: 

الزمن: 45 دقيقة.

املواد املطلوبة: قامئة باألسئلة حول العنف. 

األسلوب التدريبي: نقاش وحوار.

الهدف: التعرف عىل مفهوم العنف وضحاياه ومرتكبيه.

اإلجراءات:

)6( املعلومات هنا مأخوذة من مقالة العنف ضد النساء والفتيات، كريتا هوفامن نيمريوف، كتاب السالمة واألمان: القضاء عىل العنف ضد النساء والفتيات يف 
املجتمعات اإلسالمية، مهناز أفخامي وآخريني املعهد الدويل لتضامن النساء 2001م. 
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اطلب من املشاركني/املشاركات إكامل العبارات التالية: 

الجوابالسؤال

العنف هو:......
أمناط سلوك هجومية أو قهرية ضد اآلخرين مصحوبة 

بانفعاالت التوتر واالنفجار. 

داخل البيت، يف املجتمع املحيل والدولة. العنف ضد املرأة بشكل عام يحدث يف... 

تقوم الدولة بالعنف ضد املرأة من خالل 
اقرتافها للعنف أو....) اذكر وأعط أمثلة(.

أو تغاضيها عنه. 

من أنواع العنف الذي ميارسه املجتمع من 
خالل أفراده: 

)االغتصاب،االعتداء الجنيس، والتحرش الجنيس، التخويف يف 
مكان العمل، االتجار بالنساء(.

من أنواع العنف الذي متارسه الدولة.....
التهديد باستعامل القوة واإلكراه والحرمان التعسفي من 

الحرية.

أفعال العنف الحادة واملسيئة ترتكب من قبل 
أفراد يتمتعون بسلطة ….. 

أكرب ضد أفراد يتمتعون بسلطة أقل. 

ثالث  خالل  من  يتم  للسلطة  األسايس  *التعبري 
طرق هي:

1- املكافأة. 

2- عرب النفوذ: من خالل معرفة السلوك املقبول واتباعه.

3- العقاب والتهديد.

يقوم املدرب بطرح األسئلة التالية:

هل هذه العبارات صحيحة أم ال، وفرس أو أعط مثاالاً حسب ما هو مطلوب.

هناك اعتقاد بأن الرجل هو رب العائلة؛ لذلك يحق له مامرسة العنف للحفاظ عىل النظام يف منزله،

- نعم.

- ال.

- ملاذا؟ 

إن العنف هو طريقة لضبط الدولة لألمور. فإذا مل متارس الدولة هذا العنف فإن األمن لن يستتب،

- نعم.

- ال.

- ملاذا؟
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النشاط: قراءة يف العنف ضد املرأة.

الوقت: 30 دقيقة. 

املواد املطلوبة: ورق قالب، أقالم ملونة، بطاقات صغرية ملونة. 

األسلوب التدريبي: مجموعات عمل. 

الهدف: التعرف عىل العنف.   

اإلجراءات:

• يتم تقسيم املشاركني/املشاركات إىل مجموعات من شخصني أو ثالثة أشخاص حسب قراءاتهم للعنف ألول مرة، 
سواء من خالل السامع به أو لقاء شخص معنف )موضوع أو كائن(.

• ميكن طرح األسئلة التالية:
كيف انخرطت يف املشاركة يف أنشطة حول العنف ضد املرأة؟

كيف كانت ردود فعلك عىل هذه القضية؟

كم عدد املرات التي واجهت فيها نساء معنفات يف األشهر الثالثة/الست املاضية؟

• يُطلب من املشاركني/املشاركات يف نهاية النشاط وضع تعريف للعنف بناء عىل قراءتهم.

النشاط: نظرة عامة عىل العنف ضد املرأة

الوقت: 25 دقيقة.

املواد املطلوبة: مجموعات عمل، عرض باوربوينت، قامئة للرجال والنساء )من يحب ويكره أن يكون رجل أو امرأة؟(

األسلوب التدريبي: نقاش وحوار. 

الهدف: التعرف عىل العنف من وجهة نظر كل من املرأة والرجل.

اإلجراءات:

1. اطلب من املشاركني/املشاركات االطالع عىل قامئة تبني صوراًا للرجل واملرأة وأن يجيبوا عىل ما ييل:

• يختار املشارك أو املشاركة إحدى الصور حسب جنسه )رجل أم امرأة( ميكن طرح سؤال عىل املشاركني/ات 
 . إذا كانوا يفضلون أن يولدوا رجاالاً أو نساءاً

• يتحدث املشاركون/املشاركات عن وجود حاالت من العنف ضد املرأة يعرفونها.
2. اطلب من املشاركني/املشاركات مناقشة الئحة األشياء التي يحبونها والتي يكرهونها حول كونهم رجال أو نساء.

3. أية قامئة تقرتح حول دور كل من املرأة والرجل؟

4. يستعرض مع املشاركني/ات تعريف الجنس ونوع الجنس ودور الرجال والنساء.
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5. مناقشة املعايري والقيم االجتامعية والثقافية وانعكاسها عىل املرأة يف املجتمع. 

6. مناقشة تأثري عملية التنشئة االجتامعية. 

7. مناقشة أنواع العنف ضد املرأة التي حددها املشاركون/ات.

النشاط: أشكال العنف:

الوقت: 30 دقيقة.

املواد املطلوبة: ورق، أقالم. 

األسلوب التدريبي: العصف الذهني. 

األهداف: 

• تحديد وتعريف مظاهر العنف.
• إجراء تبادل األفكار بني املشاركني/املشاركات يف قامئة أمناط من السلوك التي يرون أنها تنتمي إىل “العنف 

ضد املرأة”.

اإلجراءات:

يستخدم املدرب/ة أسلوب العصف الذهني مع كل املجموعة بطرحه السؤال التايل: “ما املقصود بالعنف؟”، ويرتك 
للمشاركني/ات حرية املناقشة.

• يقوم املدرب/ة بتجميع األمثلة الواردة ضمن الفئات التالية:
العنف الجسدي والعنف الجنيس والعنف العاطفي/النفيس، ويكتب املدرب/ة األجوبة أسفل عىل لوح ورقي.

• وهناك نوعان من الوسائل التي ميكن للمدرب/ة اللجوء إليها، وهي:
ا تلو اآلخر ثم يتم تصنيفها حسب أمناط سلوك العنف.  كتابة األمثلة واحداً

 كتابة أمناط العنف كعناوين أوالاً ثم إضافة األمثلة تحت العنوان املناسب.

• تحديد العنف ضد املرأة:
بعد االنتهاء من هذا النشاط يقوم املدرب/ة بإعطاء تعريف للعنف ضد املرأة، إما من خالل تلخيص النقاط الرئيسة 

التي تم جمعها من املشاركني/املشاركات، أو من خالل طرح تعريف األمم املتحدة.

من الرضوري التوصل مع املشاركني/املشاركات إىل املعلومات األساسية التالية:

فهي  املرأة  ضد  العنف  مناهضة  مجال  يف  املستخدمة  واملفاهيم  الرئيسة  للمصطلحات  مشرتكة  أرضية  إيجاد   •
تحّدد معاين املصطلحات املستخدمة يف مجال العنف، وتعرض عىل املشاركني/املشاركات مجموعة من املفاهيم التي 

ا يف حياتهم العملية. ستُستخدم يف جلسات التدريب أو قد تستخدم الحقاً

• تعريف املصطلحات واملفاهيم الشائعة املستعَملة يف مناهضة العنف ضد املرأة. والتعرف عىل االختالفات بني 
املصطلحات ومجاالت استخدام كل منها يف موضعها الصحيح.
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 إن االتفاق عىل تعريفات ومفاهيم ومصطلحات موّحدة للكلامت أو التعبريات املتداولة بصورٍة متكررة بني العاملني 

يف مجال العنف ضد املرأة أمر رضورّي؛ إذ إنه يساعد عىل:

• تحسني التواصل بني العاملني يف هذا املجال والتقليل من احتامالت سوء الفهم أو االلتباس.
• توحيد الجهود ووضع خطط عمل مركّزة ضمن إطار واضح.

• مراقبة ومتابعة مشكلة العنف ضد املرأة، ومالحظة التطورات، والقيام بدراسات مقارنة.
• القيام باألبحاث، مثالاً معرفة األسباب والعوامل املساعدة واملحفزة للسلوك العنيف وتأثريه عىل الفرد والعائلة 

واملجتمع. 

• القدرة عىل متابعة الجهود وتقييم التدخالت ودراسة فاعليتها.

النشاط: تحديد املخاطر واآلثار الناجمة عن العنف: 

الزمن: 30 دقيقة.

املواد املطلوبة: أمثلة من الحوادث واألسباب واآلثار واملخاطر الناجمة عن العنف.

األسلوب التدريبي: مجموعات عمل. 

األهداف:

• أن يكون املشاركون/املشاركات قادرين عىل تحديد األسباب واملخاطر واآلثار الناجمة عن العنف.
• أن يصبح املشاركون/املشاركات قادرين عىل تحديد طبيعة الدعم ومقدمي الدعم املطلوب من القطاعات 

املختلفة.

اإلجراءات:

التعرف عىل األسباب واملخاطر واآلثار الناجمة عن العنف من خالل:

1. العمل يف مجموعات، واستخدام دراسات حالة من النشاط السابق لهذه الدورة.

2. اطلب من املشاركني/املشاركات ذكر حالة من العنف سمعوا عنها أو شاهدوها يف مكان العمل أو املجتمع. 

3. تحليل السبب يف مواجهة املرأة للعنف يف حياتها عىل مستوى األرسة والعمل ومكان املجتمع.

ا أثر العنف عىل حياة الفرد. 4. تحليل املخاطر التي تواجهها النساء بسبب العنف، وأيضاً

5. سجل عىل اللوح الورقي.

6. تحليل إحدى الحاالت التي تم عرضها من املشاركني/ات. 

7. تحديد طبيعة الدعم املطلوب ومقدمي الدعم. 

8. مناقشة نتائج التحليل يف الجلسة العامة.
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اجللسة الرابعة: العنف القائم على النوع االجتماعي
جلسات الجزء الرابع

العنف القائم عىل النوع االجتامعي: الجلسة الرابعة:

تعريف العنف ضّد املرأة، والعنف املبني عىل النوع االجتامعي.

النهج القائم عىل حقوق اإلنسان.

العنف املبني عىل أساس النوع االجتامعي.

اسرتاحة

اجللسة الرابعة: العنف القائم على النوع االجتماع: 
النشاط: العنف ضّد املرأة، والعنف املبني عىل النوع االجتامعي: 

الزمن: 35 دقيقة. 

املواد املطلوبة: عرض باوربوينت – أقالم فلوماسرت، ورق. 

األسلوب التدريبي: العصف الذهني، لعب الدور.

أهداف الوحدة:

• معرفة الفرق بني العنف ضد املرأة والعنف املبني عىل النوع االجتامعي.
• التعرف عىل االختالفات بني املصطلحات ومجاالت استخدام كل منها يف موضعه الصحيح.

اإلجراءات:

يقوم املدرب/ة بالبدء بحوار املشاركني/ات حول الفرق بني املفهومني. ومن الرضوري أن يقوم املدرب/ة بالتوصل 

إىل التعريف باملفهومني بعد النقاش والحوار 

• العنف ضد املرأة:
هو أي فعل من أفعال العنف املوجه ضد املرأة بسبب كونها امرأة، والذي يؤّدي أو ميكن أن يلحق بها أذى أو أملاًا 

بدنيًّا أو جنسيًّا أو نفسيًّا. ويشمل ذلك التهديد وأفعال من هذا القبيل، أو الحرمان التعسفي، سواء حدث ذلك يف 

الحياة العامة أو الخاصة )اإلعالن العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة، 1993م(.

• العنف املبني عىل أساس النوع االجتامعي:
النوع االجتامعي، والذي يرتتب عليه، أو قد يرتتب عليه، رضٌر  املبني عىل أساس  العنف  هو أي عمل من أعامل 

وأذى بدينٌّ أو جنيسٌّ أو نفيسٌّ لشخص بسبب نوعه االجتامعي أو دوره االجتامعي يف مجتمع أو ثقافة ما، مبا يف ذلك 
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التهديد بأفعال من هذا القبيل، والرضب املؤذي، مبا يف ذلك األطفال من اإلناث، والعنف املتصل باملهر، والعنف غري 

الزوجي، واالغتصاب، والعنف الجنيس املرتبط باالستغالل، والتحرش الجنيس، والتخويف يف مكان العمل ويف املدرسة 

وخارجها، واالتجار بالنساء، واالستغالل الجنيس، والدعارة القرسية.

أو  اقتصادية،  تبعات  بدون  أخرى  إىل خيارات  اللجوء  أو  الرفض  الخيار يف  للشخص  يكون  األحيان، ال  كثري من  يف 

جسدية، أو نفسية، أو اجتامعية شديدة )الوكالة األمريكية للتنمية، 2006م، األمم املتحدة، 1993م(.

• كام أنه من الرضوري أن يقوم املدرب/ة بتوضيح ما ييل خالل النقاش:
النوع االجتامعي" و"العنف ضد املرأة" كمرتادفني. إن  التعبريين "العنف املبني عىل أساس  غالباًا ما يتم استعامل 

اعتامد "العنف املبني عىل أساس النوع االجتامعي" يهدف لعكس حقيقة أن العنف ضد املرأة ينبع من عالقات القوة 

املبنية عىل النوع االجتامعي، ومن التسلسالت الهرمية، كام أنه ميكن أن يُرتكب ضد الفتيان والرجال. وعىل الرغم من 

أن النساء غالباًا ما يكّن ضحايا العنف، والذكور هم املرتكبون للعنف، فإن مصطلح "العنف املبني عىل أساس النوع 

االجتامعي" يعرتف بأنه من املمكن أن يكون الذكور ضحايا، كام ميكن إلناث أن يكَن مرتكبات للعنف، كام يسلم بأن 

للذكور واإلناث دوراًا فاعالاً محتمالاً يف القضاء عىل العنف. 

النشاط: النهج القائم عىل حقوق اإلنسان: 

)العنف ضد املرأة كشكل من أشكال التمييز القائم عىل نوع الجنس(:

الوقت: 30 دقيقة. 

المواد المطلوبة: عرض باوربوينت. 

األسلوب التدريبي: عصف ذهني. 

األهداف:

• االعرتاف بأن العنف ضد املرأة هو شكل من أشكال التمييز، وهو مظهر من مظاهر عالقات القوة غري املتكافئة 
تاريخيًّا بني الرجل واملرأة، وانتهاك لحقوق اإلنسان الخاصة باملرأة.

• تعريف التمييز ضد املرأة بأنه أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم عىل أساس الجنس، ويكون من آثاره أو 
األساسية يف  والحريات  اإلنسان  بحقوق  واملرأة،  الرجل  تساوي  أساس  للمرأة، عىل  االعرتاف  النيل من  أغراضه 

امليادين السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية أو يف أّي ميدان آخر، أو إبطال االعرتاف للمرأة 

بهذه الحقوق أو متتعها بها ومامرستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

• عدم جواز التذرُّع بالعرف أو التقاليد أو االعتبارات الدينية لتربير العنف ضد املرأة.
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اإلجراءات: 

يقوم املدرب/ة بعرض باوربوينت حول النهج القائم عىل حقوق اإلنسان، ثم يقوم بالخطوات التالية:

1- يقسم املشاركني/ات إىل مجموعات صغرية. ويطلب منهم عرض مواقف تعرضت فيها املرأة للعنف أو مواقف 

شاهدوا فيها العنف املوجه ضد املرأة ملجرد كونها امرأة )ميكن أن يكون املوقف شخصيًّا أو مجرد حادثة حدثت مع 

نساء أخريات(.

2- ميكن للمدرب/ة مساعدة املشاركني/املشاركات يف عرض املواقف من خالل األسئلة التالية: 

• كيف حصل العنف؟ ومن ِقبَل من؟ 
• هل وافق الرجال والنساء القريبون من املرأة عىل هذا العنف أو عززوه؟

• هل دافع أحد عن املرأة يف هذه املواقف التمييزية؟ 
• هل اعرتضت أو حاولت منع هذا السلوك )أنت شخصيًّا(؟

• ما الحقوق التي انتهكت؟ 
3- تُكتب اإلجابات عىل ورقة كبرية معلقة يف غرفة التدريب. 

4- يُفتح املجال ملناقشة وتحليل حاالت العنف املوجه ضد للمرأة التي تم تسجيلها، وذلك من خالل األسئلة التالية: 

الحكومية  أفراد املجتمع، املؤسسات  العمل،  أفراد األرسة، صاحب  املرأة؟ )أحد  بالعنف ضد  الذي قام  من   •
املحلية أو الوطنية، املؤسسات اإلقليمية أو الدولية(. 

• ماذا كان دور األرسة؟ هل كانت ملجأاً من العنف أو مصدراًا للعنف أو كالهام؟
• ملاذا حدث العنف؟ هل هناك سبب رسمي وموثق أو أن السبب معروف ولكنه شفهي؟

• أين حدث العنف/ يف مكان عام أو خاص؟
• هل لعبت الثقافة أو التقاليد دوراًا يف هذه املواقف؟ وكيف؟ 

• هل لعب املجتمع دوراًا يف دعم أو معاقبة هذه الترصفات التمييزية ضد املرأة؟
• هل لعبت وسائل اإلعالم دوراًا؟ حدد هذا الدور. 

وميكن للمدرب/ة تزويد املشاركني/املشاركات باملعلومات التالية:

صار العنف ضد املرأة عىل امتداد العقدين املاضيني يعد انتهاكاًا لحقوق اإلنسان الخاصة باملرأة وشكالاً من أشكال 

التمييز القائم عىل نوع الجنس. وينبغي أن تكون الترشيعات بشأن العنف ضد املرأة متسقة مع إعالن الجمعية 

العامة لألمم املتحدة بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة )القرار رقم 48/104 املؤرخ يف 1993م(، مع االقرتان باملادة 

رقم )1( من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، والتوصيتني العامتني رقم )12( لسنة 1989م، ورقم 

)19( لسنة 1992م، الصادرتني من اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة.

وقد ُوضعت نصوص مختلفة لترشيعات تُقّر رصاحة أن العنف ضد املرأة شكل من أشكال التمييز وانتهاك حقوق 

اإلنسان. ويشري بعضها بالتحديد إىل الصكوك الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان.
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النشاط: العنف املبني عىل أساس النوع االجتامعي: 

الزمن: 35 دقيقة. 

املواد املطلوبة: االتفاقيات الدولية.

األسلوب التدريبي: العصف الذهني. 

الهدف:

• التعرف عىل أنواع العنف املبني عىل أساس النوع االجتامعي وأشكاله.
اإلجراءات: 

يطلب من املشاركني/املشاركات تحديد معنى العنف املبنى عىل النوع االجتامعي. وميكن للمدرب/ة تزويد املشاركني/

املشاركات مبعلومات أساسية حول ذلك، ومنها ما ييل:

• أشكال العنف املبني عىل أساس النوع االجتامعي:
عّدد اإلعالن العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة )1993م( بعض أشكال العنف كام ييل:

العنف الجسدي والجنيس والنفيس الذي يحدث يف إطار األرسة، مبا يف ذلك الرضب املؤذي، والتعدي الجنيس عىل 

املامرسات  من  ذلك  وغري  باالستغالل،  املرتبط  والعنف  الزوجي،  غري  والعنف  والذكور،  اإلناث  من  األرسة  أطفال 

التقليدية املؤذية للمرأة.

العنف الجسدي والجنيس والنفيس الذي يحدث يف إطار املجتمع العام، مبا يف ذلك االغتصاب، والتعدي الجنيس، 

بالنساء، وإجبارهن عىل  أو أي مكان آخر، واالتجار  التعليمية  املؤسسات  العمل ويف  الجنسية يف مكان  واملضايقة 

البغاء، العنف الجسدي والجنيس والنفيس الذي ترتكبه الدولة أو تتغاىض عنه أينام وقع.

منع النساء من املشاركة يف العملية الدميقراطية مثل الرتشح أو االنتخاب أو العمل السيايس.

• أنواع العنف املبني عىل أساس النوع االجتامعي:
يدل نوع العنف عىل الوسيلة املتبعة لفرض النظام، أو لفرض مفهوم معني عّمن ميسك بزمام األمور. يتنّوع العنف 

بني العنف الجنيس والنفيس والجسدي واالقتصادي الذي تقرتفه األرسة، أو املجتمع العام، أو تقرتفه و/ أو تتغاىض 

عنه الدولة )األمم املتحدة، 1994م(. 

•كام أنه من الرضوري أن يقوم املدرب/ة من خالل النقاش بتوضيح ما ييل:
غالباًا ما يتم استعامل الكلمتني: “أشكال” و”أنواع” العنف )أو اإلساءة( املبني عىل أساس النوع االجتامعي كمرادفني 

حتى يف أدبيات العمل االجتامعي. إال أنه من األفضل استعامل كلمة “شكل” للداللة عىل اإلطار الذي يحدث العنف 

العنف  أشكال  تقديم عرض حول  )وميكن  السلطة.  لفرض  املستخدمة  الوسيلة  للداللة عىل  “نوع”  وكلمة  ضمنه، 

وأنواعه التي تندرج ضمن كل شكل من أشكال العنف(.
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اجللسة اخلامسة: العنف األسري
العنف األرسي

العنف األرسي.

العنف األرسي وأشكاله.

أسباب العنف ضد املرأة. 

تأثري القيم والتقاليد عىل العنف ضد املرأة.

اسرتاحة

اجللسة اخلامسة: العنف األسري:
النشاط: العنف األرسي: 

الوقت: 25 دقيقة.

املواد املطلوبة: أقالم فلوماسرت، أمثلة عىل العنف األرسي. 

األسلوب التدريبي: العصف الذهني، لعب الدور.

األهداف: 

• التعرف عىل مفهوم العنف األرسي وأسبابه. 
• تحديد ضحايا العنف األرسي وأثره فيهم. 

ا اإلساءة اللفظية.  • اختبار اإلحساس بالعنف وخصوصاً

اإلجراءات:

1- يطلب من املشاركني/املشاركات التحضري للموضوع يف اليوم السابق من خالل قراءة املواد املطلوبة يف الجلسة.

2- يقسم املشاركون/ات إىل مجموعات صغرية خمس مجموعات حسب عدد املشاركني/ات. يعلن املدرب/ة أنه تم 

اختيارهم ملسابقة “الحلقة األضعف”؛ لذلك عليهم التحضري لها مبراجعة رسيعة للمعلومات التي متت قراءتها يف 

اليوم السابق عن العنف األرسي، وإبراز النقاط الرئيسة التي ميكن الرتكيز عليها يف املسابقة ثم اختيار ممثل عنهم 

للمشاركة يف املسابقة. تُعطي املجموعات 15 دقيقة للتحضري. 

3- يف هذه األثناء يتم تحضري مكان املسابقة يف مقدمة غرفة التدريب. توضع كرايس املتسابقني بشكل نصف دائري 

وأمامهم طاولة يقف أمامها مسئول املسابقة، ويجلس باقي املشاركني/ات خلفهم كحضور. 
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4- البدء بالقول: “إننا يف هذه املسابقة سنمر بظروف صعبة؛ ألن املسابقة تعتمد عىل فكرة البقاء لألقوى؛ لذلك علينا 

كمشاركني أن نكون قادرين عىل اختيار ممثلنا وتحمل نتائج هذا االختيار. أما بالنسبة لنا كالعبني فإن علينا تحمل 

املنافسة ألنها تعني بقاءنا، وهنا ميكن أن تكون ظروف املنافسة صعبة فعلينا تفهم اللعبة ورشوطها والصرب عىل ما 

سيجري يف اللعبة، وإذا حدثت أية مشكلة أو سوء فهم الرجاء أن نتغاىض عنه حتى تنتهي املسابقة وعندها ميكن 

لكل منا طرح رأيه. وإن جميع وجهات النظر ستحرتم وسيتم التعامل معها.

5- يعطي املدرب/ة تعليامت املسابقة، وهي:

• إن هذه املسابقة تتكون من خمس مجموعات من األسئلة، متثل كل مجموعة جولة، كل مجموعة من األسئلة 
تتكون من عدد من األسئلة ميكن أن يصل إىل عرشة أسئلة.

• تتكون املسابقة من خمس جوالت يف كل جولة يتم اختيار مشارك/ة يعد الحلقة األضعف، ويتم إخراجه من 
اللعبة من خالل التصويت عىل أنه الحلقة األضعف. يف الجولة األخرية يبقي متسابقان اثنان يتم سؤال كل منهم 

عدداًا من األسئلة، ويفوز واحد منهم وهو الذي يجيب عن أكرب عدد من األسئلة. يعد الفائز هو الحلقة األقوى 

يف املسابقة. 
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النشاط:العنف األرسي، تعريفه ومرتكبيه)7(:

الزمن: 25 دقيقة.

الهدف: التعرف عىل العنف األرسي ومرتكبيه.

املواد املطلوبة: قامئة بأسئلة حول العنف ضد املرأة. 

األسلوب التدريبي: نقاش وحوار. 

اإلجراءات:

يطلب املدرب/ة من املشاركني/املشاركات اإلجابة عىل األسئلة التالية: 

الجوابالسؤال

البالغني أو املراهقني ما العنف األرسي؟ هو أمناط سلوك هجومية أو قهرية من قبل 
ضد رشكائهم يف األرسة مصحوبة بانفعاالت التوتر واالنفجار.

من هم البالغون الذين ميارسون العنف 
يف األرسة؟ 

أقارب يسكنون مع  الزوجني،  آباء  األبناء،  السابق،  أو  الحايل  الزوج 
األرسة.

أعط أمثله عىل العنف الذي ميارسه 
البالغون ضد املرأة )ما ال يقل عن 5(.

حرمان املرأة من العمل، إطالق األلقاب عىل املرأة، رضب الزوجة، 
منع املرأة من زيارة أهلها أو صديقاتها، الطلب من الزوجة الجلوس 
املرأة  إرثها، تعرض  بها. حرمانها من  مع األصدقاء وتقبل تحرشهم 

للرضر بسبب املهر.

أعط أمثله عىل العنف الذي ميارسه 
البالغون ضد الفتيات يف األرسة )ما ال يقل 

عن 5(. 

الغضب من والدة البنت، املعاملة التمييزية بني البنت والولد، حرمان 
استغالل  البنت،  زواج  ملنع  العايل  املهر  طلب  التعليم،  من  البنات 
الفتيات يف أعامل املنزل وإرهاقهن بها، اختالل نظام األكل بالنسبة 
للفتيات، الزواج املبكر وعدم األخذ برأي الفتاة بوصفها قارصاًا، التمييز 
القارصات،  للفتيات  الجنسية  اإلساءة  للبنت،  الصحية  الرعاية  يف 
الفتيات  تشغيل  الدعارة،  يف  استغاللهن  لالغتصاب،  وتعرضهن 

كخادمات، جرائم الرشف. 

)7( هذه املعلومات مأخوذة من »ورقة العنف األرسي«، د مؤمن الحديدي ود. هاين جهشان. املنشورة يف كتاب دليل إرشادي للتعامل مع العنف األرسي، تحرير 
د. محمد ابوعليا إصدار مركز التوعية واإلرشاد األرسي.
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الجوابالسؤال

أعط أمثله عىل مامرسة املراهقني للعنف 
األرسي )ما ال يقل عن 5(.

املراهقون يشبهون الرجال يف العنف ولكنهم -وبسبب وضعهم النفيس- 
قد يكونون أعنف من الرجال، ومن األمثلة عىل ذلك: العنف الجسدي 
االستغالل  لهن،  الجنسية  اإلساءة  البنات،  ا  خصوصاً واإلخوة  األم  ضد 
االقتصادي مثل االستيالء عىل الدخل، منع الفتيات من التعليم والعمل، 
وفرض قيود كثرية عىل تحركهن، وجرائم الرشف، إذ غالباًا ما يرتكبها 

املراهقون بتحريض من الكبار. 

الزوجات، البنات، األطفال يف األرسة، آباء الزوجني املسنني، األقارب ضد من ميارس العنف األرسي؟ )الرشكاء( 

الذين يعيشون يف األرسة مثل األخت والعمة والخالة،...إلخ. 

يشمل العنف ضد املرأة، وإساءة معاملة األطفال.ماذا يشمل العنف األرسي؟ 

هو تعبري يصف األشخاص الذين تعرضوا للعنف األرسي. ما تعريف ضحايا العنف؟ 

النشاط: أسباب العنف األرسي ضد املرأة: 

الزمن: 30 دقيقة.

الهدف: التعرف عىل أسباب العنف األرسي ضد املرأة.

املواد املطلوبة: قامئة بأسئلة حول العنف ضد املرأة. 

األسلوب التدريبي: نقاش وحوار. 

اإلجراءات:

يطلب املدرب/ة من املشاركني/ات وضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارة مع إعطاء أمثلة:

الجوابالسؤال

إن العنف ضد املرأة ليس له عالقة باملستوى 
أو  االجتامعي  وال  االقتصادي  وال  التعليمي 

بالدين أو بالعرق.

وهذه  األرسة،  تواجه  متعددة  عوامل  عىل  العنف  يعتمد  نعم، 
فإن  وعليه  البعض.  بعضها  ويعزز  بعضها  مع  تتفاعل  العوامل 
الرجل  بني  ترتاوح  خطورة«  »عوامل  تفاعل  نتيجة  يتولد  العنف 

امليسء واملرأة واملحيط.

“عوامل الخطورة” متشابهة بني العائالت يف 
املجتمع الواحد والثقافة الواحدة.

ال إذ تختلف “عوامل الخطورة” من عائلة إىل أخرى، وذلك بسبب 
تعدد العوامل وتفاعلها. وال يفيد التعميم يف معالجة هذه الحاالت. 
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يطلب املدرب/ة من املشاركني/املشاركات إكامل العبارات التالية: )يتكون الجواب من أكرث من نقطة(.

الجوابالسؤال

- تعرض امليسء لسلوك عنيف سابق يف عائلته.من أسباب العنف املتعلقة بالشخص...

مشكالت )يعطى ألكرث من مشرتك، إجابة لكل واحد(.  بسبب  اكتئاب  إدمان،  نفسية،  مشكالت  من  معاناة   -
اقتصادية )الفقر أو البطالة( أو اجتامعية. 

مرتكبي  يف  ضئيلة  بنسبة  موجودة  وهذه  النفسية،  األمراض   -
اإلساءة. 

- غياب التواصل الشخيص لدى الشخص امليسء وعدم قدرته عىل 
السيطرة عىل نفسه. 

- األمراض الجسدية لدى املسنني لها دور ضئيل.

من أسباب العنف املواقف التقليدية يف 
املجتمع املتعلقة....... 

- عدم املساواة بني املرأة والرجل يف املسئوليات والواجبات والنفوذ. 

- نظرة املجتمع للمرأة بوصفها ملكاًا للرجل، وأنها بحاجة للتوجيه.)يعطى ألكرث من مشرتك، إجابة لكل واحد(.

ومنط  مقبول  اجتامعي  كسلوك  وتقبله  للعنف  املجتمع  نظرة   -
وخيبة  والغضب  اإلحباط  بتفريغ  خالله  من  الرجل  يقوم  رشعي 

األمل وحل مشكالته الشخصية.

- املعايري االجتامعية التي تشجع املرأة لتكون سلبية؛ وهذا يعود 
لتنشئتها االجتامعية التي تعزز ذلك.

تقليد األطفال للسلوك العنيف، سواء يف األرس أو يف وسائل اإلعالم. من أسباب العنف األخرى.... 

يطلب املدرب/ة من املشاركني/املشاركات توضيح العبارة التالية مع إعطاء أمثلة:

• من أسباب العنف األرسي، املعايري االجتامعية التي تشجع املرأة لتكون سلبية.

• من أسباب العنف األرسي، تقبل املجتمع للعنف كسلوك اجتامعي مقبول ومنط رشعي للرجل لتفريغ غضبه 
وإحباطه ومشكالته.

• من أسباب العنف األرسي، نظرة املجتمع للمرأة عىل أنها ملك الرجل وأنها بحاجة للتأديب والتوجيه. 

• من أسباب العنف األرسي تعرض امليسء لسلوك عنيف سابق.

• من أسباب العنف األرسي، اكتئاب الرجل بسبب مشكالت اقتصادية.
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النشاط: تأثري القيم والتقاليد عىل العنف ضد املرأة8: 

الوقت: 20 دقيقة.

املواد املطلوبة: مناذج من األمثلة الشعبية حول “العنف يف الثقافة الشعبية”.

األسلوب التدريبي: أسئلة وأجوبة.   

الهدف:

• التعرف عىل العالقة بني املرأة بالرجل من خالل األمثال املتداولة. 
• تحديد انتهاكات حقوق املرأة التي تعرب عنها األمثال.

الخطوات: 

الشعبية،  الثقافة  1- يُقسم املشاركون/ات إىل مجموعات صغرية من شخصني أو ثالثة. توزع أمثلة عن املرأة من 

ويطلب منهم قراءة األمثال ومناقشتها من خالل األسئلة التالية:

• ما معني املثل؟ ملن يقال، أو ما املناسبة التي يقال فيها؟
• ما الصورة التي يرسمها املثل للمرأة؟ وما الصورة التي يرسمها للرجل؟

• ما مرجعية هذا املثل )اجتامعية، اقتصادية، دينية( ؟ وضح.
• ما الصورة التي يعكسها املثل لعالقة املرأة بزوجها وبالعكس؟ 

• ما أنواع العنف التي يشجع عليها املثل ويعدها سلوكاًا مقبوالاً يف املجتمع؟
• ما تأثري املثل يف املجتمع؟ ما األمناط السلوكية التي تعززها األمثال لكل من الرجل واملرأة؟ 

• ما حقوق املرأة التي تم انتهكاها يف األمثال؟ ومن الذي انتهكها؟ 
• ما الجهات التي متارس هذه األنواع من العنف عىل املرأة؟ 

• ما اإلسرتاتيجية املطلوبة ملنع انتهاكات حقوق املرأة يف هذه األمثلة؟
• ما الخطوات املطلوبة؟ وما الجهات التي لها دور يف منع انتهاكات حقوق املرأة؟ 

2- تُعبأ املعلومات يف منوذج يطلق عليه “منوذج األمثال الشعبية”.

3- عرض املجموعات الصغرية.

4- ميكن أن يُطلب من املشاركني/املشاركات إعطاء أمثال من ثقافتهم، واستعامل األمثال املرفقة كنموذج أو أمثلة. 

ا للعنف ضد املرأة. 5- ميكن استعامل القصص الشعبية أو أية فيلم أو مسلسل مشهور ميكن أن يكون منوذجاً

6- ميكن للمدرب/ة إعداد ورقة خاصة بالدولة املعنية بالتدريب تتحدث عن أصول األمثال الشعبية وعالقتها بالدين. 

)8( الدليل التدريبي لحقوق املرأة األنسانية –دليل لتدريب املدربني عىل حقوق املرأة االنسانية – اليونفيم- 2002.



برنامج تدريب مدربني حول مناهضة العنف ضد املرأة 

65

اجللسة السادسة: االتفاقيات واملعاهدات الدولية
جلسات الجزء الخامسالجلسة السادسة

تحظر  التي  اإلنسان  لحقوق  الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات 

العنف ضد املرأة.

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.

.)CEDAW( اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة

اسرتاحة

اجللسة السادسة: االتفاقيات واملعاهدات الدولية:
النشاط: االتفاقيات واملعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان التي تحظر العنف ضد املرأة:

الوقت: 30 دقيقة.

املواد املطلوبة: االتفاقيات الدولية ذات الصلة مثل: )حقوق اإلنسان، السيدوا(.

األسلوب التدريبي: نقاش وحوار. 

األهداف:

• التعرف عىل املعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان.

• توعية العاملني يف مجال حامية املرأة من العنف من سلطات قضائية وأخصائيني اجتامعيني ومقدمي الخدمات 
الصحية واالجتامعية بهذه املعاهدات والصكوك.

اإلجراءات: يطلب املدرب/ة من املشاركني/املشاركات اإلجابة عىل األسئلة التالية:

الجوابالسؤال

ما االتفاقات واإلعالنات والعهود التي 
تعاملت مع العنف ضد املرأة؟ 

- اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. 

- املؤمتر الرابع املعني باملرأة )بيجني 4-5 أيلول/سبتمرب 1995م(.

- اإلعالن العاملي بشان القضاء عىل العنف ضد املرأة.

- اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(. 

- وهناك عهود أخرى مثل: العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، 
والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.
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الجوابالسؤال

ما الحقوق األساسية املشرتكة بني جميع 
االتفاقيات واإلعالنات؟ 

-الحق يف الحياة.

- الحق يف املساواة. 

- الحق يف الحرية واألمن الشخيص.

- الحق يف التمتع املتكافئ بحامية القانون. 

- الحق يف عدم التعرض ألي شكل من أشكال التمييز.

- الحق يف أعىل مستوى ممكن من الصحة.

يطلب املدرب من املشاركني/ات توضيح وإعطاء أمثلة عىل انتهاك هذه الحقوق:

أمثلة عىل انتهاك هذا الحق: اإلجهاض إذا كانت املولودة فتاة، وعدم • الحق يف الحياة:
العناية باملولودة البنت.

البنات، • الحق يف املساواة:  تعليم  وعدم  الذكور  تعليم  الحق:  هذا  انتهاك  عىل  أمثلة 
وإجبار البنت عىل الزواج.

يف • ما الحقوق املنتهكة يف هذه الحاالت:  ويحجزها  تعليمها  يريد  ال  ألنه  مدرستها  أمام  ابنته  يرضب  أب 
البيت لتساعد يف أعامل البيت.

• الحق يف الحرية واألمن الشخيص.

• جرائم الرشف )الحق يف التمتع 
املتكافئ بحامية القانون(.
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النشاط: اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان:

الوقت: 35 دقيقة.

املواد املطلوبة: نسخ من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بعدد املشاركني/املشاركات، ونسخ من الحزمة املختارة من 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، والتي لها عالقة مبجال حامية املرأة من العنف.

األسلوب التدريبي: نقاش وحوار. 

األهداف:

- التعرف عىل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بشكل عام واملواد الخاصة التي تتناول حامية املرأة من العنف.

- اإلجراءات: يقوم امليرس/امليرسة بتوزيــع وثيــقة اإلعــالن العــاملي لحقــوق اإلنسان عــىل املشاركيـن/املشاركات 

ومينحهم )30( دقيقة لقراءتها بشكل فردي.

- اإلجراءات التالية )60( دقيقة:

• يطلب امليرس/امليرسة من املشاركني/املشاركات تحديد املواد التي تتناول حامية املرأة من العنف. 
• يعرض امليرس/امليرسة املواد املختارة من اإلعالن عىل املشاركني/املشاركات.

• يقوم امليرس/امليرسة بفتح باب النقاش إلعطاء مثال/أمثلة عىل شكل العنف الذي ميارس ضد املرأة أو نوعه يف 
حال انتهك ذلك الحق حسب املواد املعروضة من اإلعالن.

- يقوم امليرس/امليرسة بالتلخيص، ويوضح أهمية هذا اإلعالن يف حامية املرأة من العنف.
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املواد املختارة من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف مجال حامية املرأة من العنف:

املادة رقم )1(:

ا بروح  يولد جميع الناس أحراراًا متساوين يف الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقالاً وضمرياًا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً

اإلخاء.

املادة رقم )2(:

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة يف هذا اإلعالن، دون أي متييز، كالتمييز بسبب العنرص، أو 

اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السيايس، أو أي رأي آخر، أو األصل الوطني أو االجتامعي، أو الرثوة، أو 

امليالد، أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بني الرجال والنساء. وفضالاً عام تقدم فلن يكون هناك أي متييز أساسه الوضع 

السيايس أو القانوين أو الدويل للبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد، سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقالاً أو 

تحت الوصاية أو غري متمتع بالحكم الذايت أو كانت سيادته خاضعة ألي قيد من القيود.

املادة رقم )3(:

لكل فرد الحق يف الحياة والحرية وسالمة شخصه.

املادة رقم )4(:

ال يجوز اسرتقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر االسرتقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهام.

املادة رقم )5(:

ال يَُعرَّض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو املعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

املادة رقم )7(:

ا الحق  كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق يف التمتع بحامية متكافئة منه دون أية تفرقة، كام أن لهم جميعاً

يف حامية متساوية ضد أي متيز يخل بهذا اإلعالن، وضد أي تحريض عىل متييز كهذا.

املادة رقم )8(:

لكل شخص الحق يف أن يلجأ إىل املحاكم الوطنية إلنصافه من أعامل فيها اعتداء عىل الحقوق األساسية التي مينحها له القانون.

املادة رقم )10(:

لكل إنسان الحق، عىل قدم املساواة التامة مع اآلخرين، يف أن تُنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراًا عادالاً 

علنيًّا للفصل يف حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

املادة رقم )12(:

ال يَُعرَّض أحد لتدخل تعسفي يف حياته الخاصة أو أرسته أو مسكنه أو مراسالته أو لحمالت عىل رشفه وسمعته. ولكل 

شخص الحق يف حامية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحمالت.
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املادة رقم )16(:

)1( للرجل واملرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أرسة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهام 

حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحالله.

ا كامالاً ال إكراه فيه. )2( ال يربم عقد الزواج إال برضا الطرفني الراغبني يف الزواج رضاً

)3( األرسة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع، ولها حق التمتع بحامية املجتمع والدولة.
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:)CEDAW( النشاط: اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة

الوقت: 35 دقيقة.

املواد املطلوبة: لوح قالب وأوراق قالبة، أقالم فلوماسرت، نسخ من األجزاء الثالثة التفاقية القضاء عىل كافة أشكال 

التمييز ضد املرأة.

األسلوب التدريبي:

- مجموعات عمل.

- مناقشة.

األهداف:

- التعرف عىل نصوص اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة )CEDAW(، وتقييم مدى تطبيقها عىل 

أرض الواقع.

اإلجراءات:

- يقوم امليرس/امليرسة بتوزيع وثيقة اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة )CEDAW( عــىل املشاركني/

املشاركات، ومينحهم )30( دقيقة لقراءتها بشكل فردي.

- يقوم امليرس/امليرسة بتقسيم املشاركني/املشاركات إىل 3 مجموعات.

- تقسم اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة إىل ثالثة أجزاء، وتعطى كل مجموعة جزءاًا من االتفاقية.

- يطلب من كل مجموعة تخصيص 15 دقيقة لقراءة الجزء املتعلق بها من االتفاقية.

- توزع األسئلة التالية عىل املجموعات، وتتم اإلجابة عليها )30 دقيقة(:

• يف تقديركم ما السياسات التي ينبغي أن تتبناها الحكومات لضامن تطبيق بنود هذه االتفاقية؟

• يف تقديركم ما اإلجراءات التي ينبغي أن تقوم بها الجهات املختصة لضامن تطبيق هذه االتفاقية؟

• بالنسبة للجهة التي تعملون بها ماذا ميكن أن تفعلوه بشكل مختلف بعد اطالعكم عىل هذه البنود؟

املشاركني/ كافة  أمام  بهم  املتعلقة  البنود  بقراءة  املجموعات  ممثلو  يقوم  املجموعات  عمل  من  االنتهاء  بعد   -

املشاركات، ويعرضوا إجاباتهم عىل املجموعة كلها، وتتم مناقشتها. )60 دقيقة، لكل مجموعة 20 دقيقة(.

- يقوم امليرس/امليرسة بالتلخيص واإلضافة إذا لزم األمر.
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اجللسة السابعة: محاية املرأة من العنف ضمن نهج القطاعات املتعددة )التشاركي(.
حامية املرأة من العنف ضمن نهج القطاعات املتعددة )التشاريك(.الجلسة السابعة

االستجابة لحاالت النساء املعنفات ضمن نهج القطاعات املتعددة )التشاريك(.

القطاعات املعنية بحامية املرأة من العنف )األدوار واملسئوليات(.

إجراءات حامية املرأة ضمن نهج القطاعات املختلفة. 

اسرتاحة

اجللسة السابعة: محاية املرأة من العنف ضمن نهج القطاعات املتعددة )التشاركي(:
النشاط األول: االستجابة لحاالت النساء املعنفات ضمن نهج القطاعات املتعددة )التشاريك(:

الزمن: 45 دقيقة.

 املواد املطلوبة: اإلطار العريب لحامية املرأة من العنف)*(، أقالم، بطاقات، ورق فليب شارت، جهاز عرض.

األسلوب التدريبي: مجموعات عمل، عصف ذهني. عروض باوربوينت. 

األهداف:

• متكني املشاركني/املشاركات من مفاهيم العمل التشاريك.
• متكني املشاركني/املشاركات من مهارات إدارة الحالة ضمن النهج التشاريك.

اإلجراءات:

التعرف عىل مفاهيم العمل التشاريك وعالقته مبنهج إدارة الحاالت. 

1- يقوم املدرب/ة بتقسيم املشاركني/املشاركات إىل ثالث مجموعات ملناقشة مفهوم خطة العمل وأهميتها. 

2- يقوم املدرب/ة بتوزيع األسئلة التالية عىل املجموعات ملناقشتها من خالل العصف الذهني بني أعضاء املجموعة: 

• ماذا نقصد بالنهج التشاريك يف حامية املرأة من العنف؟ وما أهميته؟ 
• ماذا نقصد بإدارة الحالة كأداة رئيسة يف العمل التشاريك يف حامية املرأة من العنف؟

• ماذا نقصد باللقاءات التشاورية التنسيقية بني القطاعات املتعددة )مؤمتر الحالة( كوسيلة من وسائل العمل 
التشاريك يف حامية املرأة من العنف؟

3- مينح املدرب/ة املجموعات عرش دقائق ملناقشة األسئلة املطروحة عليهم، ثم تقديم عرض أمام الجميع وفتح باب 

النقاش. 

العنف حول  املرأة من  العريب لحامية  ا عىل اإلطار  )باوربوينت( معتمداً بتقديم عرض تقدميي  4- يقوم املدرب/ة 

مفهوم العمل التشاريك وإدارة الحالة وأهميتهام من الناحية العلمية لرتسيخ املفاهيم لدى املشاركني/املشاركات.

)*( ميكن تحميل اإلطار العريب لحامية املرأة من العنف من عىل الرابط التايل عىل موقع منظمة املرأة العربية:
.http://www.arabwomenorg.org/PublicationsDetails.aspx?ID:65
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النشاط الثاين: القطاعات املعنية بحامية املرأة من العنف )األدوار واملسئوليات(:

الزمن: 30 دقيقة.

املواد املطلوبة: أقالم، بطاقات، ورق قالب، جهاز عرض.

األسلوب التدريبي: مجموعات عمل، عصف ذهني.

األهداف:

• تعريف املشاركني/ات بالقطاعات املعنية بحامية املرأة من العنف. 
• تعريف املشاركني/ات بأدوار القطاعات املعنية بحامية املرأة من العنف وومسئولياتها.

اإلجراءات:

املدين، وغريها من  املجتمع  القانونية، الرشطية، مؤسسات  الرتبوية،  )الصحية، االجتامعية،  القطاعات  التعرف عىل 

القطاعات( وأدوار كل جهة منها ومسئولياتها يف مجال حامية املرأة من العنف.

1. يقوم املدرب/ة بتوزيع أربع بطاقات ملونة عىل كل مشارك من املشاركني/املشاركات طالباًا منهم كتابة أربعة 

قطاعات يعدونها من القطاعات الرئيسة يف مجال حامية املرأة من العنف. 

2. يطلب املدرب/ة من كافة املشاركني/املشاركات تعليق البطاقات عىل لوح قالب، عىل أن يتم تصنيف املتشابه 

منها مع بعضه.

3. يقوم املدرب/ة باستعراض مخرجات النشاط وفتح باب النقاش حول أهمية هذه القطاعات مبجال حامية املرأة من 

العنف.

4. يقوم املدرب/ة بتقسيم املشاركني/املشاركات إىل خمس مجموعات ملناقشة أدوار القطاعات املختلفة ومسئولياتها. 

5. يطلب املدرب/ة من املجموعات تحديد أدوار القطاعات املختلفة ومسئولياتها: 

• املجموعة األوىل: القطاع الصحي. 
• املجموعة الثانية: القطاع االجتامعي. 

• املجموعة الثالثة: القطاع الرتبوي.
• املجموعة الرابعة: القطاع الرشطي والقانوين )القضاء(.

• املجموعة الخامسة: مؤسسات املجتمع املدين. 
6. مينح املدرب/ة املجموعات عرش دقائق ملناقشة أدوار القطاعات املطروحة عليهم، ثم تقديم عرض أمام الجميع.

التأكيد عىل تقديم خربات من قبل املشاركني/ات حول  النقاش حول مخرجات عمل املجموعات مع  7. يتم فتح 

حاالت تلقت خدمات من القطاعات املختلفة.

8. يقوم املدرب/ة بتلخيص أهم مخرجات النشاط. 
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النشاط الثالث: إجراءات حامية املرأة ضمن نهج القطاعات املختلفة: 

الزمن: 45 دقيقة.

املواد املطلوبة: اإلطار العريب لحامية املرأة من العنف، أقالم، بطاقات، ورق قالب، جهاز عرض.

األسلوب التدريبي: مجموعات عمل، حاالت دراسية، عرض باوربوينت، لعب أدوار.

األهداف:

1. متكني املشاركني/املشاركات من مراحل وإجراءات التعامل والتدخل مع حاالت النساء املعنفات ضمن النهج 

التشاريك )اللقاءات التشاورية )مؤمتر الحالة(. 

2. تعزيز قدرات املشاركني/املشاركات يف إدارة حاالت النساء املعنفات ومتابعتها ضمن النهج التشاريك. 

اإلجراءات:

التعرف عىل إجراءات التعامل مع حاالت النساء املعنفات ضمن نهج القطاعات املتعددة )التشاريك(، والتي بيّنها 

اإلطار العريب لحامية املرأة من العنف. 

3. يقوم املدرب/ة بتقديم عرض تعريفي )باوربوينت( حول إجراءات التدخل والتعامل مع حاالت النساء املعنفات 

بناء عىل اإلطار العريب لحامية املرأة من العنف. 

4. يقوم املدرب/ة بفتح النقاش وإثارة أسئلة حول فهم املشاركني/املشاركات لإلجراءات التي تم عرضها، مع التأكيد 

عىل فهمهم لكل من اللقاء التشاوري ومؤمتر الحالة، ومؤمتر متابعة الحالة ودوره يف إجراءات الحامية. 

5. يقوم املدرب/ة بتوثيق مخرجات النقاش عىل ورق قالب. 

املرأة  وحامية  التدخل  إجراءات  حول  أدوار  لعب  بنشاط  القيام  متطوعني/ات  مجموعة  من  املدرب/ة  يطلب   .6

باالعتامد عىل مبدأ إدارة الحالة، وعقد مؤمتر حالة باستعراض حالة دراسية المرأة معنفة تضمن إرشاك كافة القطاعات 

بحيث يقوم أحد املتطوعني/ات بلعب دور إدارة الحالة، بينام يقوم اآلخرون بدور ممثلني عن القطاعات املختلفة.

7. يطلب املدرب/ة من املتطوعني/ات الرتكيز عىل مناقشة األمور التالية: 

• تحديد نوع العنف املامرس عىل املرأة.
• تحديد عوامل العنف وأسبابه، وآثار العنف عىل املرأة. عوامل الخطورة، وأولويات التدخل. 

• وضع خطة تدخل تنفيذية. 
• أدوار كافة القطاعات وكيفية التنسيق فيام بينها.

• إجراءات متابعة، إجراءات إغالق الحالة.
التدخل  إجراءات  تنفيذ  وآلية  النشاط،  تدوين مالحظاتهم عىل  اآلخرين  املشاركني/املشاركات  كافة  من  يطلب   .8

ومخرجاتها. 
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9. يقوم أحد املتطوعني/ات بعرض خطة التدخل الخاصة بالحالة الدراسية ومربراتها.

10. يقوم املدرب/ة بفتح النقاش حول مخرجات النشاط، مع الرتكيز عىل الدروس املستفادة من النشاط. 

11. يقوم املدرب/ة بتلخيص أهم مخرجات النشاط. 
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اجللسة الثامنة: تقييم الربنامج التدرييب

تقييم الربنامج التدريبي الجلسة الخامسة

التقييم األويل. 

التقييم اليومي. 

التقييم النهايئ. 

االنتهاء من الربنامج التدريبي

اجللسة الثامنة: تقييم الربنامج التدرييب: 
النشاط: تقييم الدورة: 

اجللسة: التقييم األولي. 
الوقت: 30 دقيقة.

املواد املطلوبة: مناذج التقييم.  

األسلوب التدريبي: قامئة بأسئلة التقييم. 

األهداف:   

- تقييم الربنامج التدريبي من حيث اكتساب مهارات وسائل التدريب واملحتوى.

- تحديد آلية ملتابعة التدريب يتم تبنيها من قبل املشاركني/املشاركات. 

الخطوات:

قبل البدء بالدورة التدريبية التعرف عىل معلومات املشاركني/املشاركات ومدى إملامهم باتفاقية القضاء عىل جميع 

أشكال التمييز ضد املرأة. وميكن طرح بعض األسئلة حول ذلك، فعىل سبيل املثال:

: يُطلب من املشاركني/ات إكامل هذا النموذج يف بداية ورشة العمل وتقدميه إىل املدرب/ة. أوالاً

• االسم:
• اسم املنظمة أو املؤسسة التي تعمل فيها:

• الوظيفة: 
ثانياًا: يطلب من املشاركني/ات اإلجابة عن األسئلة التالية:

1. ارشح بإيجاز ملاذا التحقت بهذه الدورة يف مجال مناهضة العنف ضد املرأة؟

 2. اذكر بإيجاز الدورات التدريبية التي التحقت بها والتي تشعر أنها عىل صلة بهذه الدورة.

3. هل أنت عىل اطالع عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة؟
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اجللسة: التقييم اليومي:
النشاط: تقييم الدورة: 

الجلسة: التقييم اليومي.

الوقت: 30 دقيقة.

املواد املطلوبة: مناذج التقييم.  

األسلوب التدريبي: قامئة بأسئلة التقييم. 

األهداف:

- تقييم الربنامج التدريبي اليومي من حيث اكتساب مهارات وسائل التدريب واملحتوى.

- تحديد آلية ملتابعة التدريب يتم تبنيها من قبل املشاركني/املشاركات.  

الخطوات:

ميكن أن يتم بأساليب مختلفة، منها تزويد املشاركني/املشاركات ببعض األسئلة املحددة، عىل سبيل املثال:

• ما أهم املوضوعات التي تم التطرق إليها اليوم؟ 
• ما األسئلة التي تعكس املعلومات واملهارات التي اكتسبها املشاركون/ات؟
• ما األسئلة التي تتعلق بالخربات واالتجاهات التي اكتسبها املشاركون/ات؟
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اجللسة: التقييم النهائي: 
النشاط: تقييم الدورة: 

الجلسة )6(: التقييم النهايئ للربنامج التدريبي.

الوقت: 45 دقيقة.

املواد املطلوبة: مناذج التقييم.  

األسلوب التدريبي: قامئة تقييم. 

األهداف:

- تقييم الربنامج التدريبي من حيث اكتساب مهارات وسائل التدريب واملحتوى.

- تحديد آلية ملتابعة التدريب يتم تبنيها من قبل املشاركني/املشاركات.   

الخطوات: 

1- يتم توزيع مناذج التقييم عىل املشاركني/ات، ويطلب منهم اإلجابة عىل األسئلة بثالثة مستويات “جيد، ووسط، 

وضعيف”، وذلك بوضع إشارة أمام اإلجابة التي يراها املشارك مناسبة له.

2- يركز املدرب/ة عىل عدم أهمية ذكر األسامء. وعىل أن الهدف هنا هو تقييم الربنامج من أجل معرفة حصيلتهم 

ا مهام كانت متواضعة. من الخربات واملعلومات التي خرجوا بها من التدريب، وأن أراءهم مهمة جداً

3- يطرح املدرب/ة األسئلة التالية: 

• هل تقديراتك كانت صحيحة باعتقادك؟
• ما التغريات التي حصلت؟ هل كانت جوهرية أم ثانوية؟

• يف رأيك ما أهمية أداة تقييم التدريب؟ 
ا.  4- تُجمع األوراق ويشكر املدرب/ة املشاركني/ات ويتأكد من أن عدد األوراق صحيحاً

العنف ضد  التدريب الخاص مبناهضة  املتابعة املطلوبة ملتابعة  5- يُطلب من املشاركني/ات كأفراد تحديد آليات 

املرأة. ويُفتح الباب للمناقشة من خالل األسئلة التالية: 

• كيف ميكن أن تتابع هذا التدريب يف موقعك ومن خالل مؤسستك؟
• ما املؤسسات املستهدفة ) متويليًّا / تنفيذيًّا / إرشافيًّا(؟ 

6- يتم عمل قامئة باملؤسسات، وما ميكن أن تقدم، ومن سيكون املسئول عن املتابعة لرتفع كتوصيات وخطوط عامة 

للمتابعة. 
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مصطلحات ومفاهيم حول العنف ضد املرأة

اجلزء الرابع 
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: نشأة مفهوم العنف ضد املرأة وتطوره:
اً

أوال

جذور املفهوم:
يرتبط مفهوم العنف ضد املرأة يف املواثيق الدولية بالحركة األنثوية التي تهدف إىل مساواة املرأة بالرجل مساواة 

، بحيث يصبح وجودها قامئاًا بذاته، غري مرتبط مبن حولها. وقد ظهرت بذور هذه  مطلقة وتحرير املرأة تحريراًا كامالاً

الحركة يف عرص النهضة األوروبية ما بني 1550-1700م، واقترصت جهودها يف بادئ األمر عىل تصحيح بعض املفاهيم 

وترسيخ  وكرامتها،  املرأة  بإنسانية  االعرتاف  النسوية عىل  املطالب  وتركزت  لها.  والقامعة  باملرأة  الخاصة  واألوضاع 

مفاهيم جديدة تعيل من شأن التعاون والتكامل بني الجنسني. ثم تطور األمر يف القرن الثامن عرش للمطالبة مبساواة 

النساء بالرجال. ويف القرن التاسع عرش ظهر بعض الفالسفة الذين طالبوا مبساواة املرأة مع الرجل قانونيًّا كـ »جون 

ستيوارت مل«، فاتخذت النسويات وقتها آراءه الواردة يف كتابه »استعباد النساء« أصوالاً للنسوية. كان »مل« يرى 

أن مشكالت اإلنسانية تعود إىل الزواج الذي اجتمعت فيه العوامل التي أدت الستعباد املرأة، وطالب بتغيري مفهوم 

الزواج القائم عىل تحديد عالقة املرأة برجل واحد بحكم الدين والقانون. 

حتى منتصف القرن التاسع عرش كانت أصوات النساء تسمع منفردة دون إنشاء منظامت، ومع ظهور الثورة األوروبية 

وتصاعد الدعوة للدميقراطية ظهرت تنظيامت نسائية للمطالبة بهذه الحقوق. يف عام 1966م أسست الكاتبة األنثوية 

»بيتي فريدان« أوىل املنظامت األنثوية، وهي »املنظمة الوطنية للمرأة«، فاستقطبت غالبية املجموعات النسوية 

اليسارية. وبعد اتساع عضوية املنظمة غرّيت اسمها إىل »حركة تحرير املرأة«، وُعرفت فيام بعد بالحركة األنثوية. 

ونتيجة ألنشطة الحركة األنثوية يف أمريكا انترشت ظاهرة الحركات األنثوية يف أوروبا. وبينام كانت األنثويات يف 

أمريكا يعتقدن أن األرسة هي السبب يف إخضاع املرأة لسلطة الرجل، كانت األنثوية الفرنسية ترى أن األنوثة بنية 

اجتامعية يضعها املجتمع وتتقمصها املرأة، فاملرأة هي املسئولة عن وضعها ألنها خضعت للمجتمع؛ ولذا فإن القضاء 

عىل سلطة الرجل يكون عن طريق لغة وفكر وهوية خاصة باملرأة يف إطار من الحرية الجنسية، واملساواة املطلقة 

مع الرجل، دون االرتباط باألرسة.

يف العقد السابع من القرن العرشين واجهت التيارات األنثوية؛ الراديكالية واالشرتاكية والليربالية معارضة عنيفة من 

التيار النرصاين املحافظ، فاضطرت األنثويات إىل توحيد تياراتهن تحت قيادة األنثوية الراديكالية، وعملن عىل تحقيق 

أهدافهن عن طريق التحالف مع منظامت حقوق اإلنسان، وتزامن ذلك مع إقامة املؤمتر العاملي األول للمرأة يف 

مكسيكوسيتي سنة 1975.
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ا: نشأة مفهوم العنف ضد املرأة يف املواثيق الدولية)9(: 
اً
ثاني

املرحلة األوىل: مرحلة ما قبل ظهور مفهوم »العنف ضد املرأة« ضمن قائمة حقوق اإلنسان:
الحقوق.  الجنسني يف  الذي اعتمد يف 1945م أول معاهدة دولية تشري إىل املساواة بني  يعّد ميثاق األمم املتحدة 

ا. ومع انعقاد املؤمتر  ثم أكد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي صدر سنة 1948م مبدأ املساواة بني البرش جميعاً

العاملي األول للمرأة يف املكسيك عام 1975م، ومع ارتباط مؤسسات األمم املتحدة باملنظامت األنثوية، ازداد االهتامم 

الدويل بالعنف ضد املرأة. وقد ركزت البدايات األوىل ملعالجة العنف ضد املرأة عىل العنف يف األرسة، وأشارت خطة 

العمل التي اعتمدها مؤمتر املكسيك إىل رضورة وضع برامج تعليمية واستحداث طرق تحل مشكلة النزاع يف األرسة.

يف عام 1979م صدرت اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وتضمنت الكثري من مسائل العنف ضد 

املرأة، دون أن ترصح مبصطلح »العنف ضد املرأة«.

املرحلة الثانية: بداية ظهور »مفهوم العنف ضد املرأة«:
يف املؤمتر العاملي الثاين للمرأة املنعقد يف كوبنهاجن عام 1980م، اعتمد قرار بشأن العنف يف األرسة، ودعا هذا املؤمتر 

إىل وضع برامج للقضاء عىل العنف ضد النساء واألطفال وحامية املرأة من االعتداء البدين والعقيل. وتعد الوثيقة 

الصادرة من املؤمتر أول وثيقة رسمية لألمم املتحدة تتناول العنف ضد املرأة. ويف املؤمتر العاملي الثالث الخاص باملرأة 

يف نريويب 1985م أشري إىل كثري من مظاهر العنف، مثل: االعتداء يف املنزل، البغاء القرسي، اإلساءة للنساء املعتقالت... 

ا أمام تحقيق أهداف املؤمتر، وطالب املؤمتر باتخاذ  وغري ذلك. وعدت األمم املتحدة أن العنف ضد املرأة يشكل عائقاً

إجراءات وقائية وتدابري قانونية للحد من العنف ضد املرأة.

ويف عام 1989م أصدرت اللجنة املعنية بالقضاء عىل العنف ضد املرأة يف دورتها الثامنة توصية بعنوان »العنف ضد 

املرأة«، وأوصت اللجنة الدول األطراف بأن تتضمن تقاريرها املقدمة للجنة معلومات حول العنف ضد املرأة كام ييل:

1. الترشيعات الخاصة بحامية املرأة من كافة أشكال العنف.

2. الخدمات املقدمة للنساء ضحايا العنف.

3. ذكر بيانات إحصائية عن أشكال العنف املامرس ضد النساء.

ويف عام 1990م تناول املجلس االقتصادي واالجتامعي التابع لألمم املتحدة مفهوم العنف ضد املرأة يف التوصيات 

الصادرة عن استعراض وتقييم إسرتاتيجيات نريويب التطلعية، والتي أكد فيها انتشار ظاهرة العنف ووجوب اتخاذ 

التدابري إلنهائها. ويف العام نفسه عقدت األمم املتحدة املؤمتر الثامن ملنع الجرمية، وأكد هذا املؤمتر أن العنف ضد 

املرأة يعد نتيجة الختالل توازن السلطة بني املرأة والرجل.

)9( »األسس الفلسفية للفكر النسوي الغريب«، د. خديجة عزيزي، بيسان.
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املرحلة الثالثة: الربط بني مفهوم »العنف ضد املرأة« ومصطلح التمييز وفلسفة حقوق اإلنسان:
يف عام 1991م أوصت لجنة وضع املرأة باملجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة بأن يتم وضع إطاراًا لصك دويل 

بالتشاور مع لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة يتناول برصاحة قضية العنف ضد املرأة. واعتمد املجلس القرار رقم 

)8/1991( الذي كان بعنوان »العنف ضد املرأة بجميع أشكاله«. وحث القرار الدول عىل اعتامد ترشيعات تحظر 

العنف ضد املرأة، واتخاذ كافة التدابري املناسبة لحامية املرأة من جميع أشكال العنف الجسدي واملعنوي.

الحادية عرشة توصية بعنوان: »العنف ضد املرأة«، نصت يف  ويف عام 1992م أصدرت لجنة )السيداو( يف دورتها 

الفقرة السادسة منها عىل أن: »العنف ضد املرأة شكل من أشكال التمييز القائم عىل أساس الجنس«.

املرأة«.  العنف ضد  والثالثني مرشوع »إعالن  السابعة  املرأة« يف دورتها  لجنة »مركز   ويف عام 1993م ُعرض عىل 

وقررت اللجنة استدعاء فريق ملواصلة صياغة اإلعالن، ثم حث املجلس االقتصادي واالجتامعي الجمعية العامة عىل 

اعتامد مرشوع اإلعالن يف العام نفسه، وقد كان، ففي 20 ديسمرب/كانون األول 1993م اعتمدت الجمعية العامة 

لألمم املتحدة اإلعالن العاملي للقضاء عىل العنف ضد املرأة، ونص اإلعالن عىل ما ييل: »إن العنف ضد املرأة مظهر 

من مظاهر العالقات والقوى غري املتكافئة بني الرجل واملرأة عرب التاريخ، التي أدت إىل هيمنة الرجل عىل املرأة، 

.» ا كامالاً ومامرسته التمييز ضدها، والحيلولة دون النهوض باملرأة نهوضاً

املرحلة الرابعة: دمج مفهوم العنف ضد املرأة ضمن حقوق اإلنسان اليت تنادي بها اجملتمعات:
عام 1993م غرّيت األمم املتحدة سياستها التي كانت تقترص عىل التعامل مع الحكومات، واستغلت املؤمتر العاملي 

»الحملة  باسم  ُعرفت  للعنف  املناهضني  النشطاء  من  عاملية  مع شبكة  لتتعامل  فيينا  املنعقد يف  اإلنسان  لحقوق 

العاملية من أجل الحقوق اإلنسانية للمرأة«؛ للتأكيد عىل عاملية حقوق املرأة بوصفها حقوق إنسان، والدعوة إىل 

القضاء عىل العنف ضد املرأة.

املرحلة اخلامسة: تطور مفهوم »العنف ضد املرأة«:
بعد أن أصبح مفهوم العنف ضد املرأة من مسائل حقوق اإلنسان، قررت لجنة حقوق اإلنسان عام 1994م مقرراًا 

ا بشأن العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، ثم ُربط القضاء عىل العنف بااللتزام بتطبيق السيداو، وأدرج يف  خاصًّ

جل القضايا التي تعنى بها األمم املتحدة. وجاء يف التقرير الصادر عن املؤمتر الدويل للسكان والتنمية الذي عقد 

ا من الجهود إلصدار وتنفيذ وإنفاذ القوانني الوطنية  يف القاهرة سنة 1994م: »ينبغي لجميع البلدان أن تبذل مزيداً

واالتفاقيات الدولية التي تكون طرفاًا فيها، مثل: اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة التي تحمي املرأة 

من رضوب التمييز االقتصادي واملضايقات الجنسية، والتنفيذ الكامل لإلعالن املتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة«.

ويف عام 1995م انعقد »املؤمتر العاملي الرابع الخاص باملرأة« يف بكني، وتضمن منهاج العمل الصادر عنه دعوة للدول 

»بإدانة العنف ضد املرأة، واالمتناع عن التذرع بأي عرف، أو تقليد، أو اعتبار ديني؛ تجنباًا للوفاء بالتزامها للقضاء عليه«.

ويف عام 1997م اعتمدت الجمعية العامة اإلسرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية للقضاء عىل العنف يف مجال الجرمية 
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والعدالة االجتامعية، وبدأت بإصدار أول قرار من سلسلة القرارات التي تتناول أشكال العنف ومظاهره، فأصدرت قراراًا 

»بشأن املامرسات التقليدية والعرفية التي تؤثر عىل صحة النساء«، وتكرر إصدار قرارات حول هذا الشكل يف األعوام: 

1998م، 1999م، 2001م.

ويف عام 1998م صدر نظام روما األسايس للمحكمة الدولية، وُعدَّ العنف القائم عىل الجنس جرمية مبقتىض القانون 

الجنايئ الدويل.

ويف عام 1999م أعلنت األمم املتحدة أن يوم 25 نوفمرب/ترشين الثاين هو اليوم الدويل للقضاء عىل العنف ضد املرأة.

التي كانت بعنوان: »املرأة عام  ويف عام 2000م أكدت الوثيقة الصادرة عن الدورة االستثنائية ملنهاج عمل بكني، 

2000م: املساواة بني الجنسني والتنمية والسالم يف القرن الحادي والعرشين«، عىل األهداف اإلسرتاتيجية املتعلقة 

بالعنف ضد املرأة، ودعت »إىل إضفاء الصفة الجنائية عىل العنف ضد املرأة، بحيث يقع مرتكبه تحت طائلة العقاب 

بالقانون«. ودعت الوثيقة إىل اتخاذ التدابري الالزمة ملعالجة العنف ضد املرأة.

ويف العام نفسه )2000م( عقد مؤمتر: »قمة األمم املتحدة لأللفية«، ودمجت يف هذا املؤمتر قضايا مساواة املرأة 

ومتكينها يف العديد من األهداف اإلمنائية، السيام يف الهدف الثالث الذي نص عىل »تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني 

الرشيد: »مكافحة  والحكم  والدميقراطية  اإلنسان  اإلعالن يف موضوع حقوق  الخامس من  الفصل  املرأة«. وجاء يف 

جميع أشكال العنف ضد املرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء عىل أشكال التمييز ضد املرأة«.

ويف نفس العام أصدر مجلس األمن القرار رقم )1325( بشأن املرأة والسالم واألمن. ويعد هذا القرار معلاماً بارزاًا 

للتصدي للعنف ضد املرأة. ومنذ ذلك العام ومجلس األمن يويل مسألة العنف ضد املرأة يف النزاع املسلح أهميتها. 

وقد ذكر ذلك يف الفقرة رقم )10( من القرار.

ويف العام ذاته أصدرت الجمعية العامة بداية القرارات املتعلقة بعنوان: »القضاء عىل الجرائم املرتكبة بحق النساء 

والفتيات باسم الرشف«. وتكرر إصدار هذا العنوان يف العامني 2002م و2004م، ثم صدرت قرارات بعنوان: »االتجار 

بالنساء والفتيات«، وتكرر إصدار هذا العنوان يف األعوام: 2002م، 2004م، 2006م، 2008م.

ويف عام 2001م أصدرت الجمعية العامة مجموعة قرارات بعنوان: »القضاء عىل العنف ضد العامالت واملهاجرات«، 

وتكرر إصدار هذا العنوان يف األعوام: 2003م، 2005م، 2007م، 2009م.

ويف عام 2003م اتخذت الجمعية العامة قراراًا بشأن »القضاء عىل العنف العائيل«، وأصدرت قراراًا آخر يأمر بإجراء 

دراسة عىل جميع أشكال العنف ضد املرأة.

ا كبرياًا  ويف عام 2005م، وعند استعراض إعالن ومنهاج عمل بكني يف الدورة التاسعة واألربعني، لوحظ أن هناك تقدماً

يف مكافحة العنف ضد املرأة، وأصبح من املسلم به أن العنف ضد املرأة يعد شكالاً من أشكال التمييز الذي يستند 

إىل نوع الجنس، وأن الدول سنت قوانني ملكافحة العنف ضد املرأة. جاء يف الفقرة رقم )116( من بكني+ 10: »وندين 
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بشدة جميع انتهاكات حقوق اإلنسان للنساء والفتيات يف حاالت الرصاع املسلح، ومامرسة رضوب االستغالل والعنف 

ومنعه  الجنس  نوع  القائم عىل  العنف  عن  لإلبالغ  إسرتاتيجيات  وتنفيذ  بوضع  ونلتزم  الجنيس ضدهن،  واالعتداء 

واملعاقبة عليه«.

ويف عام 2006م أصدر األمني العام دراسة بشأن جميع أشكال العنف ضد املرأة، وأصدرت الجمعية العامة بعدها 

سلسلة من القرارات بعنوان: »تكثيف الجهود للقضاء عىل العنف ضد املرأة« يف األعوام: 2006م، 2007م، 2008م، 

2009م.

ويف عام 2007م أصدرت الجمعية العامة قراراًا بشأن »القضاء عىل االغتصاب وغريه من أشكال العنف الجنيس«.

ويف 25 فرباير/شباط 2008م أطلق األمني العام حملته العاملية )اتحدوا إلنهاء العنف ضد املرأة(، عىل أن تستمر إىل 

عام 2015م.

ويف عامي 2008م و2009م أصدر مجلس األمن القرارات: 1820 )2008م(، 1888 )2009م(، 1889 )2009م(، والتي 

تدعو لوضع حد للعنف الجنيس يف النزاعات املسلحة.

بانكوك الستعراض وتحديث  الدويل يف  الحكومي  الخرباء  لفريق  اجتامع  ويف 23 مارس/آذار من عام 2009م عقد 

اإلسرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية للقضاء عىل العنف ضد املرأة يف مجال منع الجرمية والعدالة الجنائية. 

وجاءت هذه التدابري يف 22 مادة حاثة الدول عىل »استعراض قوانينها الجنائية واملدنية وتقييمها وتحديثها؛ لضامن 

تجريم وحظر جميع أشكال العنف ضد املرأة«.

ويف 15 مارس/آذار 2013م طرحت األمم املتحدة إعالن إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والذي 

وجد معارضة شديدة يف إجازته حتى سحب منه اعتبار أن القيود عىل الحرية الجنسية وحرية مامرسة السحاق شكل 

من أشكال العنف ضد املرأة، لكنه أكد وجوب مكافحة كل أشكال التمييز بني الجنسني بوصفها شكالاً من أشكال 

العنف ضد املرأة، دون التذرع باألديان والعادات. وقد وصفته األمم املتحدة بأنه إعالن تاريخي لوقف العنف ضد 

النساء.
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ا: صكوك املعايري الدولية املتعلقة حبقوق املرأة:
اً
ثالث

• ضد التمييز: اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )بالعربية(. 

• ضد التمييز: إعالن القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة - األمم املتحدة. 

• ضد التمييز: الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة. 

• التعليم: االتفاقية الخاصة مبكافحة التمييز يف مجال التعليم - اليونسكو. 

• األرسة: العامل ذوو املسئوليات العائلية االتفاقية - منظمة العمل الدولية. 

• االتجار بالبرش: االتفاقية الدولية ملنع االتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغري - األمم املتحدة. 

• العمل: االتفاقية رقم )45( بشأن توظيف املرأة يف العمل تحت سطح األرض يف املناجم بجميع أنواعها - منظمة 
العمل الدولية. 

• العمل: اتفاقية املساواة يف األجور - منظمة العمل الدولية. 

• العمل: العمل اللييل للنساء االتفاقية )مراجعة( - منظمة العمل الدولية. 

• العمل: بروتوكول عام 1990م العمل ليال )املرأة( )مراجعة( - منظمة العمل الدولية. 

• العمل: التوصية رقم )13( بشأن العمل اللييل للمرأة يف الزراعة - منظمة العمل الدولية. 

• العمل: التوصية رقم )4( بشأن حامية النساء واألطفال من التسمم بالرصاص - منظمة العمل الدولية. 

العامل ذوو املسئوليات  العامل:  املعاملة للرجال والنساء  الفرص واملساواة يف  املتعلقة بتكافؤ  التوصية  العمل:   •
األرسية - منظمة العمل الدولية. 

• الزواج: اتفاقية الرضا بالزواج، والحد األدىن لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج - األمم املتحدة. 

• الزواج: توصية بشأن الرضا بالزواج، والحد األدىن لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج - األمم املتحدة. 

• األمومة: اتفاقية حامية األمومة - منظمة العمل الدولية. 

• الجنسية: اتفاقية بشأن جنسية املرأة املتزوجة - األمم املتحدة. 

• الحقوق السياسية: اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة - األمم املتحدة. 

• العنف: إعالن بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة - األمم املتحدة. 

• حاالت الحرب: إعالن بشأن حامية النساء واألطفال يف حاالت الطوارئ والنزاعات املسلحة - األمم املتحدة.



برنامج تدريب مدربني حول مناهضة العنف ضد املرأة 

87

ا: الصكوك القانونية:
اً
رابع

• ميثاق األمم املتحدة: الديباجة واملادة رقم )1( )1945م(.

• اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )1948م(.

• اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة )1952م(.

• اتفاقية جنسية املرأة املتزوجة )1957م(.

• اتفاقية الرضا بالزواج، والحد األدىن لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج )1962م(.

• اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )1979م(.

ا: املؤمترات، واملناسبات، واالحتفاالت: 
اً
خامس

• شبكة األمم املتحدة للتغذية اإلجبارية يف مجال املساواة بني الجنسني، “مؤمترات األمم املتحدة، والجلسات، واأليام 
الخاصة املتعلقة باملسائل الجنسانية وقضايا املرأة”.

أربعة مؤمترات  نبذة عن  تاريخي”،  باملرأة، من 1975م إىل 1995م: منظور  املعنية  األربعة  العاملية  “املؤمترات   •
عاملية معنية باملرأة عقدت يف مكسيكو سيتي )1975م(، وكوبنهاغن )1980م(، ونريويب )1985م(، وبكني )1995م(.

• املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة: العمل من أجل املساواة والتنمية والسلم )1995م(، مبا يف ذلك إعالن بيجني 
ومنهاج عمله. 

الحادي  القرن  يف  والسالم  والتنمية  الجنسني  بني  “املساواة  املتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية  االستثنائية  الدورة   •
والعرشين” )بيجني+ 5(، نيويورك، من 5 إىل 9 حزيران/يونية 2006م. 

ا: أسرة األمم املتحدة وشئون املرأة:
اً
سادس

• “األمم املتحدة والربنامج الجنساين العاملي”.
• “تاريخ موجز عن األمم املتحدة وحقوق املرأة”. 

)االتحاد العاملي لرابطات األمم املتحدة(

• “امليزانية املراعية للمنظور الجنساين”. )جهود متضافرة(
• “نساء الشعوب األصلية يتحكمن مبصريهن”. ) إدارة شئون اإلعالم باألمم املتحدة(

• “مراعاة املنظور الجنساين يف مجال السالم واألمن” “ونساء ذوات إعاقة”. )شبكة رصد وضع املرأة(
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• مرصف التنمية اآلسيوي، “القضايا الجنسانية والتنمية”.
• “التحالف العاملي لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والتنمية” فرقة العمل الدولية املعنية باملرأة والتحالف 

العاملي لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. 

• التحالف العاملي املعني باملرأة واإليدز ومبادرات برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني باإليدز. 
• “املساواة بني الجنسني”، منظمة العمل الدولية. 

• هيئة األمم املتحدة للمرأة، “الجنسانية وفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز”.
• هيئة األمم املتحدة للمرأة، “العنف ضد املرأة”.

• برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، “متكني املرأة”.
• مركز األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، “املرأة وضامن الحيازة”.

• منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(، “املساواة بني الجنسني”.
• منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، “إسرتاتيجية املساواة بني الجنسني”.

• برنامج األمم املتحدة للبيئة، “املسائل الجنسانية والبيئة”.
ا! التعليم للجميع”. • مبادرة األمم املتحدة لتعليم الفتيات، “البنات أيضاً

• مفوض األمم املتحدة السامي لشئون الالجئني، “الالجئات”.
• برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )موئل األمم املتحدة(، إسرتاتيجية املساواة بني الجنسني.

• مكتب األمم املتحدة لشئون نزع السالح، “املنظورات الجنسانية املتعلقة بنزع السالح”.
• صندوق األمم املتحدة للسكان، “املساواة بني الجنسني: يشكل حجر الزاوية يف تحقيق التنمية”.

• مجموعة البنك الدويل خطة العمل: “املساواة بني الجنسني كترصف اقتصادي سديد”.
• برنامج األغذية العاملي، “مع الرتكيز بشكل خاص عىل النساء”.

• منظمة الصحة العاملية، “عدم املساواة بني الجنسني والفريوس/اإليدز”.

• منظمة الصحة العاملية، “صحة املرأة”.
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ا: جلان األمم املتحدة اإلقليمية وشئون املرأة:
اً
سابع

• اللجنة االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم املتحدة، “الجنسانية والتنمية االجتامعية”.

• اللجنة االقتصادية ألوروبا )اليونيسيف(، “إحصاءات جنسانية”.

• لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، “وحدة املرأة والتنمية: الجنسانية”.

• لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية آلسيا واملحيط الهادئ، “املساواة بني الجنسني والتمكني”.

• اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا التابعة لألمم املتحدة، “مركز املرأة التابع للجنة االقتصادية واالجتامعية 
لغريب آسيا”.

ا: املرأة واألهداف اإلمنائية لأللفية:
اً
ثامن

• هيئة األمم املتحدة للمرأة، “القضايا الجنسانية واألهداف اإلمنائية لأللفية”.

• مرشوع األمم املتحدة لأللفية، “التعليم واملساواة بني الجنسني”.

• املساواة بني الجنسني واألهداف اإلمنائية لأللفية، جهد تعاوين بني: 

- شبكة األمم املتحدة املشرتكة بني الوكاالت املعنية باملرأة واملساواة بني الجنسني. 

- منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ولجنة املساعدة اإلمنائية املعنية باملساواة بني الجنسني. 

تعزيز  يف  املتمثل  الهدف   :)3( رقم  األلفية  “هدف  الحكومية،  غري  املنظامت  مع  لالتصال  املتحدة  األمم  دائرة   •
املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة” و“هدف األلفية )5(: تحسني صحة األم”.

• إعالن األمم املتحدة لأللفية. 

ا: اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات:
اً
تاسع

تجري مراقبة تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان من قبل لجنة من الخرباء تعرف بهيئة اإلرشاف عىل املعاهدة أو هيئة 

املعاهدة. تتألف هيئات املعاهدات من أعضاء مستقلني ومحايدين يتم انتخابهم من قبل حكومات البلدان األعضاء 

يف االتفاقية.

حالياًا، توجد سبع هيئات للمعاهدات، وهي: اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان )CCPR(، لجنة الحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية )CESCR(، لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي )CERD(، اللجنــة املعنيــة بالقضاء عــىل 

لجنة حامية   ،)CRC( الطفل  لجنة حقوق   ،)CAT( التعذيب  مناهضة  لجنة   ،)CEDAW( املــرأة ضــد  التمييز 

.)CMW( حقوق العامل املهاجرين وأفراد عائالتهم
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جملس حقوق اإلنسان:
تأسس مجلس حقوق اإلنسان بقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم )251/60( الصادر يف 15 آذار/مارس 2006م. 

وسوف يحل هذا املجلس مكان لجنة حقوق اإلنسان؛ حيث تم إلغاؤها رسميًّا يف 16 حزيران/يونية 2006م. يتشكل 

مجلس حقوق اإلنسان من 47 دولة من الدول األعضاء، ومقره يف جينيف.

جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
مراقبة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية هي هيئة من الخرباء املستقلني يعملون عىل مراقبة تنفيذ العهد 

الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية من قبل الدول األطراف يف االتفاقية. تم تأسيس اللجنة 

مبوجب قرار املجلس االقتصادي واالجتامعي رقم )17/1985( الصادر يف 28 أيار/مايو 1985م؛ وذلك للنهوض مبسئولية 

املراقبة املوكلة للمجلس االقتصادي واالجتامعي مبوجب الفصل الرابع من العهد.

جلنة حقوق الطفل:
مراقبة حقوق األطفال.

لجنة حقوق الطفل هي هيئة من الخرباء املستقلني يعملون عىل مراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من قبل الدول 

انخراط  باالتفاقية حول  ملحقني  اختياريني  بروتوكولني  تنفيذ  مراقبة  اللجنة عىل  تعمل  االتفاقية. كام  األطراف يف 

األطفال يف النزاعات املسلحة، وحول االتجار باألطفال، وحول استغالل األطفال بالدعارة والعري.

جلنة مناهضة التعذيب:
مراقبة مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو غري اإلنسانية أو غري املهينة.

يف 10 كانون األول/ديسمرب 1984م توجت جهود األمم املتحدة الهادفة إلنهاء التعذيب بقيام الجمعية العامة لألمم 

أو غري  اإلنسانية  أو غري  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  التعذيب وغريه من رضوب  مناهضة  اتفاقية  بإقرار  املتحدة 

املهينة. مل تنحرص االتفاقية بصياغة مجموعة من املبادئ والقواعد، بل نصت عىل تأسيس سلطة مراقبة، هي لجنة 

مناهضة التعذيب، ووكلت إليها مراقبة التزام الدول باحرتام االتفاقية. وقد عقدت هذه اللجنة أول اجتامعاتها يف 

جينيف يف نيسان/إبريل 1988م.

جلنة محاية حقوق العمال املهاجرين:
مراقبة حامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد عائالتهم.

ا للامدة رقم )72( من االتفاقية. وتتألف اللجنة  تأسست لجنة حامية حقوق العامل املهاجرين وأفراد عائالتهم وفقاً

األعضاء.  البلدان  قبل  من  الرسي  باالقرتاع  انتخابهم  ويتم  الشخصية،  بصفتهم  يعملون  مستقلني  خرباء  من عرشة 

ويؤخذ باالعتبار التمثيل العادل للمناطق الجغرافية، إضافة إىل متثيل األنظمة العدلية املختلفة. يعمل أعضاء اللجنة 

لفرتة أربع سنوات، ومع ذلك تنتهي عضوية خمسة من األعضاء الذين تم انتخابهم يف الجلسة األوىل بعد مرور سنتني 

فقط.
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جلنة القضاء على التمييز العنصري:
مراقبة املساواة العرقية واالمتناع عن التمييز.

لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي هي هيئة من الخرباء املستقلني تعمل عىل مراقبة تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء 

عىل جميع أشكال التمييز العنرصي من قبل الدول األعضاء.

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة:
مراقبة حقوق املرأة.

اللجنة املعنية بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وتراقب التزام البلدان األطراف يف اتفاقية القضاء عىل 

جميع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري امللحق بهذه االتفاقية، كام تستجيب للشكاوى التي يرفعها 

أفراد أو جامعات.

ا التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة يجب عىل الدول املوقعة عىل االتفاقية تقديم تقارير للجنة  وفقاً

الذي يتحقق بهذا  التقدم  اتخاذها للتحقق من فرض تنفيذ االتفاقية، ووصف  التي يتم  لتبني اإلجراءات املختلفة 

الصدد، وذلك خالل سنة واحدة من دخول االتفاقية حيز النفاذ يف الدولة املعنية.

ا: اجلهود الدولية للقضاء على العنف ضد املرأة:
اً
عاشر

محلة األمني العام لألمم املتحدة إلنهاء العنف ضد املرأة)10(: 
لقد أطلق األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون يف عام 2008م حملة اتخذت عنواناًا لها “اتحدوا إلنهاء العنف ضد 

املرأة”، وهي متثل مسعى متعدد السنوات بهدف منع ارتكاب العنف ضد املرأة والفتاة واستئصاله يف جميع أنحاء 

العامل. وتدعو حملة “اتحدوا” الحكومات واملجتمع املدين واملنظامت النسائية والشباب والقطاع الخاص ووسائط 

العاملية املتمثلة يف ارتكاب العنف ضد املرأة  التضافر يف التصدي لآلفة  اإلعالم ومنظومة األمم املتحدة برمتها إىل 

والفتاة.

وترمي الحملة إىل تحقيق األهداف الخمسة التالية يف جميع البلدان بحلول عام 2015م:

• إصدار قوانني وطنية وإنفاذها للتصدي لجميع أشكال العنف ضد املرأة والفتاة واملعاقبة عليها.
• اعتامد خطط عمل وطنية متعددة القطاعات وتنفيذها.

• تعزيز جمع البيانات عن انتشار العنف ضد املرأة والفتاة.
• زيادة الوعي العام والتعبئة االجتامعية.

• التصدي للعنف الجنيس يف أثناء الرصاعات.

)10( http://www.un.org/arabic/events/women/violence/2008/csw.shtml.
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تشكيل شبكة للرجال القدوة:
ا- يف الكفاح من أجل إنهاء العنف ضد املرأة جزءاًا ال يتجزأ من حملة األمني العام  تعد مشاركة الرجال -شباباًا وشيوخاً

لألمم املتحدة التي أطلقها عام 2008م بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة. ويف هذا الصدد، أعلن األمني العام عن 

ا يهتدي به الرجال يف كل مكان عرب التزامهم بالقضاء عىل العنف  تشكيل شبكة للرجال القدوة الذين سيشكلون نرباساً

ضد النساء والفتيات. وهناك أمثلة واعدة توفرها التحالفات التي يقوم فيها الرجال بالتصدي لرضورة إنهاء اإلذعان 

املجتمعي لظاهرة العنف ضد املرأة.

املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة:
قررت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة يف قرارها رقم )1994/45( املعتمد يف 4 آذار/مارس 1994م تعيني 

مقرر خاص معني بالعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه. ومددت اللجنة والية املقرر الخاص يف عام 2003م 

يف دورتها التاسعة والخمسني مبوجب القرار رقم )2003/45(.

ومنذ آذار/مارس 2006م واملقررة الخاصة تقدم تقارير إىل مجلس حقوق اإلنسان مبوجب مقرر املجلس )102/1(. 

وقد ُجددت والية املقررة الخاصة مؤخراًا يف عام 2011م مبوجب القرار رقم )16/7(. 

ا لواليتها بأن: واملقررة الخاصة مطالبة، وفقاً

)أ( تلتمس وتتلقى معلومات عن العنف املرتكب ضد النساء وأسبابه وعواقبه من الحكومات وهيئات املعاهدات 

املنظامت  ومن  اإلنسان،  حقوق  مسائل  شتى  عن  املسئولني  اآلخرين  الخاصني  واملقررين  املتخصصة  والوكاالت 

الحكومية الدولية واملنظامت غري الحكومية، مبا فيها منظامت النساء، وأن تستجيب بفاعلية لتلك املعلومات.

)ب( تويص بتدابري وسبل ووسائل عىل الصعد املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية للقضاء عىل جميع أشكال 

العنف املوجه إىل النساء وأسبابه، وملعالجة عواقبه. 

)ج( تعمل عن كثب مع جميع اإلجراءات الخاصة وآليات حقوق اإلنسان األخرى التابعة ملجلس حقوق اإلنسان 

واملنظور  باملرأة  الخاصة  اإلنسان  تدرج حقوق  بأن  املجلس  اعتبارها طلب  آخذة يف  املعاهدات،  ومع هيئات 

الجنساين يف أعاملها بشكل منتظم ومنهجي، وتتعاون عن كثب مع لجنة وضع املرأة يف أدائها لتلك الوظائف. 

املرأة وأسبابه وعواقبه، مبا يف ذلك أسباب  العنف ضد  القضاء عىل  إزاء  اتباع نهج شامل وعاملي  )د( مواصلة 

العنف املرتكب ضد املرأة واملتعلق باملجاالت املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتامعية.

اليوم العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة:
أعلنت ناشطات نسويات 25 نوفمرب/ترشين الثاين من كل عام كيوم للقضاء عىل العنف ضد املرأة. ويف 17 ديسمرب/

كانون األول 1999م عدت الجمعية العامة لألمم املتحدة 25 نوفمرب/ترشين الثاين اليوم الدويل للقضاء عىل العنف 

ضد املرأة )القرار رقم 134/54(، حيث دعت األمم املتحدة الحكومات، واملنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية 

لتنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول مدى حجم املشكلة يف هذه االحتفالية الدولية. النساء حول العامل عرضة 

للعنف. ويعد قياس حجم طبيعة املشكلة من  اإلناث وأشكال أخرى متعددة  املنزيل، وختان  لالغتصاب، والعنف 
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األمور التي يصعب تجميعها بدقة. وقد أىت هذا التاريخ من عملية االغتيال الوحشية يف سنة 1960م لألخوات مريابال 

الناشطات السياسيات يف جمهورية الدومنيكان بأوامر من ديكتاتور الدومنيكان رافاييل تروخيلو )1930–1961م(.

مدن آمنة للنساء:
النساء. وملواكبة  العنف ضد  ا عامليًّا ملناهضة  الثاين من كل عام يوماً حددت األمم املتحدة يوم 25 نوفمرب/ترشين 

ا يهدف إىل جعل  ا جديداً الجهود الرامية إىل الحد من هذه الظاهرة، أطلقت منظمة األمم املتحدة للمرأة برنامجاً

العنف ضدهن.  لوقف  معينة  إسرتاتيجيات  تطبيق  من خالل  والفتيات  للنساء  أمنا  أكرث  العامل  مدن حول  خمس 

ويركز هذا الربنامج عىل سكان املناطق الفقرية يف خمس مدن هي: كيتو يف اإلكوادور، والقاهرة يف مرص، ونيودلهي 

يف الهند، وبورت مورسبي يف بابوا غينيا الجديدة، وكيغايل يف رواندا. وستسهم كل مدينة من هذه املدن يف تطوير 

منوذج لوقف مختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات فيها ليتم بعد ذلك تبني هذه النامذج يف مدن أخرى يف 

جميع أنحاء العامل.

وثيقة األمم املتحدة إلنهاء العنف ضد املرأة: 
صادقت 53 دولة عىل الوثيقة النهائية إلنهاء العنف ضد املرأة خالل اجتامع لجنة وضع املرأة باألمم املتحدة بالجلسة 

السابعة والخمسني، والتي عقدت يف الفرتة ما بني 4-15 يف شهر مارس/آذار 2013م، وذلك خالل فاعليات مؤمتر لجنة 

املرأة الذي عقد باألمم املتحدة يف بداية شهر فرباير/شباط، ثم أرسلت للجمعية العمومية لألمم املتحدة للتصديق 

ا ألهم االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان واملرأة والطفل، ومتضمناًا تعريفات  ا شارحاً عليها. تضمنت الوثيقة 34 بنداً

شاملة للعنف بكل أنواعه، وخاصة العنف املوجهة ضد النساء.

حادي عشر: العنف ضد املرأة:
مصطلح العنف:

يشري مصطلح “العنف” إىل جميع األفعال التي تسبب إيذاءاً أو معاناةاً جسدية أو عقلية أو جنسية مبارشة، وتشمل 

التهديد بارتكاب هذه األفعال. وهو يعد وسيلة للسيطرة والقهر الذي قد يشمل السيطرة العاطفية أو االجتامعية أو 

ا يف شكل هجوم فعيل أو تهديد  االقتصادية، أو اإلكراه أو الضغط، وكذلك اإليذاء الجسدي. ورمبا يكون العنف رصيحاً

شخص ما بسالح، وقد يكون مسترتاًا يف شكل ترويع أو تهديدات أو اضطهاد أو خداع أو غري ذلك من أشكال الضغط 

النفيس أو االجتامعي. بحيث يجرب الشخص املستهدف بهذا النوع من العنف عىل الترصف كام هو منتظر منه، أو 

العمل ضد رغبته/ رغبتها بدافع الخوف.

وتعرف منظمة الصحة العاملية العنف)11( بأنه: االستعامل املتعمد للقوة املادية أو القدرة، سواء بالتهديد أو االستعامل 

الفعيل لها، من قبل الشخص ضد نفسه أو ضد شخص آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع، بحيث يؤدي إىل حدوث أو 

رجحان احتامل حدوث إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء مناٍء أو حرمان)12(. 

)11( هذا التعريف خاص مبنظمة الصحة العاملية كام هو واضح، وقد يرى آخرون تعريفات أخرى غريه، واألمر كام ذُكر محل اجتهاد.

ا؛ ومن هنا فإن معنى العنف=   ، ألن معنى األشياء يف أصل اللغة يحدد مرادها عند الباحثني واالصطالحيني عموماً )12( يجدر هنا بيان معنى العنف يف اللغة العربية أوالاً
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مفهوم العنف ضد املرأة:
هو مصطلح يستخدم بشكل عام لإلشارة إىل أية أفعال عنيفة متارس بشكل متعمد أو بشكل استثنايئ تجاه النساء، 

كجرائم الكراهية، فإن هذا النوع من العنف يستند إىل جندر الضحية كدافع رئيس.

وقد عرَّفَت الجمعية العامة لألمم املتحدة “العنف ضد النساء” بأنه “أي اعتداء ضد املرأة مبني عىل أساس الجنس 

ا التهديد بهذا االعتداء أو الضغط أو  يتسبب بإحداث إيذاء أو أمل جسدي، أو جنيس، أو نفيس للمرأة، ويشمل أيضاً

الحرمان التعسفي من الحريات، سواء حدث ذلك يف إطار الحياة العامة أو الخاصة”.

ويعرَّف العنف يف اإلعالن العاملي للقضاء عىل العنف ضد املرأة -والذي وقعته األمم املتحدة سنة 1993م- بأنه )أي 

فعل عنيف قائم عىل أساس الجنس ينجم عنه، أو يحتمل أن ينجم عنه، أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية 

للمرأة، مبا يف ذلك التهديد باقرتاف مثل هذا الفعل، أو اإلكراه، أو الحرمان التعسفي من الحريـة، سواء أوقع ذلك 

يف الحياة العامة أو الخاصة(.

 وتشري الوثيقة الصادرة عن املؤمتر العاملي الرابع للمرأة يف بكني 1995م إىل أن العنف ضد النساء هو أي عنف مرتبط 

بنوع الجنس يؤدي عىل األرجح إىل وقوع رضر جسدي أو جنيس أو نفيس أو معاناة للمرأة، مبا يف ذلك التهديد مبثل 

ا، سواء حدث ذلك يف مكان عام أو يف الحياة الخاصة. تلك األفعال، والحرمان من الحرية قرساًا أو تعسفاً

وربط املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان -والذي صدر عنه ما يعرف بإعالن وبرنامج عمل فيينا )1993م(- بني العنف 

والتمييز ضد املرأة، حيث نصت الفقرة رقم )38( عىل أن مظاهر العنف تشمل املضايقة الجنسية واالستغالل الجنيس 

والتمييز القائم عىل الجنس والتعصب والتطرف. وقد جاءت الفقرة كام ييل: “يشدد املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان 

بصفة خاصة عىل أهمية العمل من أجل القضاء عىل العنف ضد املرأة يف الحياة العامة والخاصة، والقضاء عىل جميع 

أشكال املضايقة الجنسية واالستغالل واالتجار باملرأة، والقضاء عىل التحيز القائم عىل الجنس يف إقامة العدل وإزالة 

أي تضارب ميكن أن ينشأ بني حقوق املرأة واآلثار الضارة لبعض املامرسات التقليدية أو املتصلة بالعادات والتعصب 

الثقايف والتطرف الديني”)13(. 

ااً يف أمره، ومن ذلك قول النبي صىل الله عليه وسلم يف الحديث الرشيف »إن  يف اللغة العربية هو: قلة الرفق، نقول: َعُنَف به وعنف عليه فهو عنيف إذا مل يكن رفيقاً
الله تعاىل يعطي عىل الرفق ما ال يعطي عىل العنف«، انظر )لسان العرب، البن منظور، ج 9، ص 428(. وانطالقااً من هذا املعنى اللغوي فإنه ميكن تعريف العنف من 
الناحية االصطالحية بأنه: غلظة يف القول أو الفعل تؤدي يف الغالب إىل إساءة معنوية أو مادية للذات أو لآلخرين. وما ينبغي أن أشري إليه أنه من غري املمكن تحديد 
العنف بنوع معني من األعامل فقط واعتبارها عنيفة دون غريها كام يذهب البعض إىل ذلك عند تعريفهم معنى العنف فيقولون: إن العنف هو الرضب والعض والركل 
ا؛  والشتم. ويعددون جملة من األفعال وكأنهم يحاولون حرص العنف فيها، وهو ال شك عمل صعب غري ممكن، وسيكون التعريف مبا تضمنه من جملة تلك األفعال ناقصاً
ألن األصل أن ينظر إىل العنف عىل أنه وصف –وليس عمالاً -، ومن شأن ذلك الوصف أنه إذا أىت عىل األعامل من أقوال وأفعال أن يخرجها عن طبيعتها العادية املقبولة 
ا كأن  ا، متاماً ا حتى وإن كان يف أصله عمالاً لطيفاً إىل طبيعة شديدة منفرة؛ وبالتايل فإنه ميكننا اعتبار أي قول أو فعل يحدث مصحوباًا بنوع من الشدة أو الغلظة عمالاً عنيفاً
تقول لشخص ما بصوت عال أشبه بالرصاخ: »تفضل«، فهذا القول وإن كان يف األصل يستخدم كتعبري عن االحرتام واللطف فإنه هنا استخدم بعنف فحوله العنف من 
قول لطيف يف األصل إىل عمل عنيف. والعمل العنيف يف الغالب يؤدي إىل تحقق وقوع إساءة باآلخرين أو حتى بالنفس. واإلساءة كام أسلفنا قد تتخذ شكالاً ماديًّااً أو 

معنويًّا، وهنا ميكن للباحثني التفصيل والبيان ألنواع اإلساءات التي ميكن أن تقع جراء العنف. )املحرر(. 

)13( العنف ضد املرأة، أشكاله ومصادره وآثاره، 2008م، شمخي جرب.
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أشكال العنف ضد املرأة:
يتضمن مفهوم العنف ضد املرأة، وإن كان غري قارص عىل، ما ييل: 

العنف الجسدي:

والذي يتمثل بأية إساءة موجهة لجسد املرأة من لكم، أو صفع، أو ركل، أو رمي باألجسام الصلبة، أو استخدام بعض 

اآلالت الحادة، أو التلويح بها للتهديد باستخدامها أو رضبها وقتلها.

العنف النفيس واملعنوي:

التقليل من أهمية املرأة ودورها من خالل إطالق بعض األلقاب عليها ونعتها بصفات ال تليق بكائن  ويتجىل يف 

برشي، فالسب والشتم والتهميش والهجر واإلهامل وكل أشكال العنف املوجه ضد املرأة، والرتهيب والتخويف؛ مام 

يسبب شعور املرأة بالخوف، وكذلك النظرات املخيفة، واإلشارات والحركات الجسدية والصوت املرتفع وتكسري أشياء 

وتحطيم بعض أغراض البيت.

العنف الجنيس: 

لدى ذكر كلمة العنف الجنيس يتبدى إىل األذهان االغتصاب، إال أن االغتصاب هو أحد أشكال العنف الجنيس ضد 

املرأة، وهناك أشكال أخرى من العنف الجنيس الذي تتعرض له املرأة بشكل يومي، ويعرف العنف الجنيس بأنه أي 

فعل أو قول ميس كرامة املرأة ويخدش خصوصية جسدها من تعليقات جنسية، سواء يف الشارع أو عرب الهاتف أو 

من خالل محاولة ملس أي عضو من أعضاء جسدها دون رغبة منها بذلك، أو إجبار املرأة عىل القيام بأعامل جنسية، 

وانتقاد أسلوبها يف العالقة الجنسية، وإجبارها عىل مامرسة الجنس، وإجبار النساء عىل مامرسة الدعارة، والتحرش 

الجنيس يف أماكن العمل أو داخل األرسة، فكل ذلك يعد من أشكال العنف الجنيس.

العنف القانوين:

هو عبارة عن بنود ومواد يف نص القانون تدفع بإجراءات قانونية، وتدفع بتمييز عند التطبيق بني املرأة والرجل، 

ويظهر يف اختالف القوانني بني املرأة والرجل فيام يتعلق بالخيانة الزوجية، وحق رعاية الطفل )أي قانون الحضانة( 

بعد الطالق، والقوانني التي تتعلق بأحقية املرأة بالحركة والتنقل بشكل حر.

العنف االقتصادي:

ا السيطرة عىل أمالكها  وهو مامرسة ضغوط اقتصادية عىل املرأة، مثل منعها من العمل، أو إجبارها عىل العمل، وأيضاً

وحقها يف اإلرث، والسيطرة عىل امتالكها نقوداًا )أخذ راتبها الشهري(، وعدم إرشاكها يف مرشوعات األرسة وأعاملها، أو 

حرمانها من املال الالزم لقضاء احتياجاتها.

العنف االجتامعي:

هو فرض مجموعة من القيم واألفكار تحد من حرية املرأة وكرامتها واستقالليتها، فاملجتمع مينح للرجل امتيازات 

للتعامل مع املرأة بدونية، ومينحه التفرد يف أخذ قرارات تخصها وتخص البيت واألوالد. ومن أنواع العنف االجتامعي، 

النظرة إىل املرأة املطلقة، ومنعها من الخروج من املنزل، أو فرض ويل عىل املرأة يف أمور تقرر مصريها، مثل: الزواج 
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املرأة لضامن  املجتمع عىل  االجتامعي فرض عادات وتقاليد ميارسها  العنف  ا من  وأيضاً والتعليم،  والسفر  والطالق 

طاعتها وخضوعها للثقافة الذكورية.

العنف الثقايف: 
وهو عبارة عن مجموعة من القوانني غري املكتوبة يف الدستور أو يف نصوص القانون، ويعد من أشد أنواع العنف 
: )هو عنف هادئ ال مريئ وال محسوس حتى  املوجه للمرأة، حيث وصفه عامل االجتامع الفرنيس )بيار بورديو( قائالاً
بالنسبة لضحاياه، ويتمثل يف أن تشرتك الضحية وجالدها يف التصورات نفسها عن العامل واملقوالت التصنيفية نفسها، 
ا بني الهيمنة من املسلامت والثوابت، فالعنف الرمزي هو الذي يفرض املسلامت التي إذا انتبهنا إليها  وأن يعتربا معاً
ا  وفكرنا بها بدت لنا غري مسلم بها، وهي مسلامت تجعلنا نعترب الظواهر التاريخية الثقافية طبيعية رسمدية، أو نظاماً

عابراًا لألزمنة، وأشد أنواع العنف الثقايف هو الرمزي(.

ا عىل املوروث الثقايف التاريخي عرب املقوالت واألمثال الشعبية  ومن هنا يأيت العنف الثقايف املامرس عىل املرأة مستنداً
التي تعزز الذكورية والتسلط عىل املرأة. ويعد العامل العريب من أكرث املجتمعات مامرسة لذلك النوع من العنف 
بسبب التمسك بالثقافة الشعبية النمطية وما لها من تأثري كبري يتجاوز تأثري الدين والقانون؛ ويفرس ذلك جليًّا يف 
. فكثري من القصص واألمثال الشعبية تدعم مفاهيم اجتامعية  جرائم ترتكب بحق املرأة تحت دواعي الرشف مثالاً
خاطئة يدعمها أحياناًا القانون مبا يطلق عليه )العرف االجتامعي(. وقد أباحت هذه املفاهيم أو العرف االجتامعي 
للرجل كثري من الترصفات السيئة تحت مسمى الرجولة، وحرمت املرأة من أبسط حقوقها، فمثالاً يف املجتمع العريب 
التقليدي مامرسة الرجل للجنس خارج نطاق الزواج نوع من الرجولة، لكن بالنسبة إىل املرأة جرمية تستحق عليها 

القتل.

العنف السيايس:
وهو عنف مبارش أو غري مبارش متارسه السلطة الحاكمة أو األحزاب السياسية ضد املرأة، مثل حرمانها من التصويت، 
وتغييب دورها السيايس أو تهميشه بشكل مقصود لتكون السيادة يف املناصب العليا يف الدولة أو الحزب أو املؤسسة 
الشكل من أشكال  املرأة وإنسانيتها ضمن هذا  إجراءات تحد من حرية  القمعية وفرض  املامرسات  للرجل. وتأيت 

العنف املامرس عىل املرأة. وتربز هذه املامرسات يف فرض زي محدد عىل النساء بذريعة “محاربة الرذيلة”. 

كام يعد العنف الذي متارسه الدول يف أوقات الحروب عىل النساء ضمن العنف السيايس وجرائم الحرب التي ترتكب، 
حيث تم اغتصاب أو اعتقال أو استشهاد العديد من النساء كام هو الحال يف فلسطني والعراق.

ويعد إصدار قوانني ونصوص تحرم النساء من حقوقهن -مثل منع النساء من قيادة السيارة- أحد أشكال العنف السيايس.

ومن الجدير ذكره أن أي شكل أو إجراء متارسه السلطة عىل النساء يؤثر عليها نفسيًّا أو صحيًّا أو قانونيًّا أو اجتامعيًّا 

ا سياسيًّا. يعد عنفاً

فمثالاً فرض اإلقامات الجربية التي مارستها سلطات االحتالل عىل كثري من النساء يف االنتفاضة األوىل، أو حرمان أمهات 

ا منع السلطات املحلية بعض النساء من السفر والتنقل.  وزوجات األرسى من زيارة أبنائهن يف سجون االحتالل، وأيضاً
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نوع الجنس:

يشري مصطلح “نوع الجنس” إىل صفات الرجال والنساء التي يتم تحديدها اجتامعيًّا يف مقابل الصفات التي يتم 

تحديدها بيولوجيًّا. وهو يحدد توجهات وسلوكيات الرجال والنساء املقبولة ثقافيًّا، مبا يف ذلك املسئوليات واملزايا 

واألرضار والفرص والقيود واألدوار واألوضاع والسلطة املخولة للنساء والرجال يف املجتمع.

الثقافة. ونوع  أو  باملجتمع. وهذه األدوار تتغري داخل املجتمع  الجنس من خالل االختالط  ويتم تعلّم أدوار نوع 

ا أو فطريًّا، بل يتطور ليستجيب للتغريات يف البيئة االجتامعية والسياسية والثقافية. الجنس ليس أمراًا جامداً

إن وجود إغفال الحتياجات النساء يف املساعدات اإلنسانية وبرامج التقييم من األمور املعرتف بها إىل حد بعيد؛ ولهذا 

يشمل التعامل مع قضايا نوع الجنس يف هذا السياق من املساعدات اإلنسانية النظر إىل االحتياجات واالهتاممات 

املختلفة وأشكال عدم توازن السلطة وعدم املساواة القامئة بني النساء والرجال.

العنف القائم من حيث الجنس:

أو  أفراد  يستهدف  الذي  والعنف  العام  العنف  بني  للتمييز  الجنس”  من حيث  القائم  “العنف  يستخدم مصطلح 

جامعات عىل أساس نوع جنسهم. ويُعرَّف العنف القائم من حيث الجنس بأنه العنف املوجه إىل شخص ما عىل 

، أو معاناةاً جسدية أو  أساس نوع جنسه من الناحية االجتامعية أو البيولوجية. ويشمل األفعال التي تسبب إيذاءاً

الحرية، كام يشمل العنف الجنيس، واالتجار يف  ا مثل اإلكراه وغريه من أشكال سلب  عقلية أو جنسية، أو تهديداً

الجنس، واإلكراه عىل مامرسة البغاء، وإساءة معاملة الزوجات أو األزواج، والرضر العاطفي والنفيس، وختان اإلناث، 

غالبية حاالت  وتتسم  الجنس.  نوع  أساس  التمييزية عىل  واملامرسات  األطفال،  اإلناث من  وقتل  القرسي،  والزواج 

ا ضحايا/  العنف القائم من حيث الجنس بأنها موجهة ضد النساء والفتيات، إال أن األوالد والرجال قد يكونون أيضاً

ناجني منها.

لقد أصبح العنف القائم من حيث الجنس أحد أسلحة الحرب التي تستخدم غالباًا عىل نطاق واسع. ويشيع حدوث 

انهيار أجهزة الرشطة  العقوبة كقاعدة عامة، وذلك عقب  الجناة فيها يف اإلفالت من  بلدان ينجح  العنف يف  هذا 

والقانون وشيوع الفوىض كنتيجة طبيعية للحرب.

للحرب  وكوسيلة  املنترص،  الجانب  سلطة  إلظهار  األحيان  من  كثري  يف  الجنس  حيث  من  القائم  العنف  ويستخدم 

النفسية لنرش الرعب والفوىض يف صفوف العدو. كام يستخدم العنف القائم من حيث الجنس الختبار آدمية العدو، 

أي إظهار أنهم ال يستحقون معاملة متحرضة؛ إذ يتم به “إخصاء” الذكور “املهزومني” الذين مل يعد بإمكانهم حامية 

نسائهم، ويف نفس الوقت عزل الضحايا من النساء، أو يستخدم حتى لعقاب النساء الاليت يصورن “كخائنات”. ويتم 

استخدامه كذلك لتدمري جامعات عرقية أخرى بإبادة النساء، أو بجعلهن يلدن أطفاالاً من عرقية مختلطة، فيصبحوا 

بدورهم منبوذين اجتامعيًّا.



98

العنف الزوجي: 

فعل جسدي/معنوي، وهو يقوم عىل عدم التكافؤ وحرمان املرأة من حقوق طبيعية يحتكرها الرجل ألنها إمراة ويريد 

منها الخضوع له، وكلام كانت مطواعة فهي جيدة بالنسبة للمجتمع، وكلام عاندت تظهر كامرأة ناشز. ومن أنواع العنف 

ا القرس أو الحرمان التعسفي من الحرية، وهو ما يوصلنا إىل شخصية مهزوزة متنعها األفعال القرسية أو  الزوجي أيضاً

النفسية من مامرسة نشاطاتها أو حياتها بالصورة التي ترغب أن تحياها؛ مام قد يرتتب عليه محاولتها الهرب من املنزل 

للتخلص من هذا الضغط ليكون مصريها إما أحد بيوت الدعارة أو العمل كخادمة أو القتل بذريعة الرشف.

الزواج املبكر:

هو إكراه الفتيات عىل الزواج، أو السامح أو التغايض عن زواج الفتيات الصغريات يف سن يقل عن سن الرشد املقرر 

قانونياًا للتمتع باألهلية القانونية والنضج الكايف التخاذ قرار اختيار الرشيك أو القبول به؛ مام يسبب حرماناًا للطفلة 

من حقوقها يف التعليم، ويحملها أعباء نفسية واجتامعية وصحية، ويصيبها أو يحتمل أن يصيبها بسببه رضر نفيس 

أو صحي أو جنيس. 

العنف والتمييز: 

العنف ضد املرأة ليس فقط نتيجة للتمييز، بل إن التمييز هو مكوِّن من مكوناته؛ إذ ميكن الحديث عن عنف التمييز 

والتمييز املؤسس للعنف والعنف بوصفه آلية للمحافظة عىل التمييز. 

العنف الرمزي: 

الذين  األشخاص  برضا  متارس  أن  خصائصها  من  والضغط  لإلكراه  خفية  أشكال  عىل  الرمزي  العنف  مفهوم  يدل 

ا ألنها تربره وتدافع عنه. والعنف الرمزي هو املسلامت  تستهدفهم، مثل: العنف الذي تعيشه املرأة لكنها ال تعده عنفاً

التي لو انتبهنا إليها قليالاً وفكرنا فيها بدت لنا غري مسلم بها. 

سفاح القرىب: 

فهو الفعل الجنيس الذي ميارسه أحد األصول أو الفروع عىل األنثى )االبنة أو األخت(. وهذا الشكل يتم التكتم عليه، 

وغالباًا ما يتم التخلص من الضحية تحت شعار جرائم الرشف، واتهامها بإقامة عالقة جنسية مع شخص من خارج 

األرسة. وكام رأينا أن هذا النوع من الجرائم يهدم ليس فقط كرامة املرأة ورشفها بل ويقتل مشاعرها تجاه والدها أو 

أخيها كذلك، وهو ما ميثل قمة االنحدار الخلقي الذي ال تدفع مثنه سوى املرأة. والعنف قد يكون أرسيًّا )االغتصاب 

الزوجي والسفاح(، وغالباًا ما يتكتمون عىل هذه الحاالت؛ ألن االغتصاب الزوجي يعدُّ من الناحية االجتامعية مربراًا 

)العنف الزوجي “األرسي”(.

رفع مستوى الوعي بالعنف: 

رفع مستوى الوعي حول العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف املدارس واملجتمع املحيل، ومن خالل وسائل اإلعالم 

لتقليص الشعور بالعار املرتافق مع البحث عن مساعدة.
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اإلعالن عن املوارد املتوافرة:

إن الناجيات الاليت يواجهن أشد مستويات العنف هن األقل قدرة عىل معرفة أين يبحنث عن املساعدة؛ لذلك فهناك 

مثة حاجة إلسرتاتيجيات مجتمعية خالقة للوصول إىل النساء املعزوالت عن العائلة واألصدقاء والخدمات االجتامعية.

االستغالل الجنيس:

يشري إىل “أية إساءة استغالل لوضع استضعاف وللفروق يف السلطة أو الثقة لتحقيق أغراض جنسية. ويشمل ذلك 

الرتبح املايل أو االجتامعي أو السيايس من االستغالل الجنيس لشخص آخر”.

العنف األرسي:

مصطلح العنف األرسي يعني كل عنف يقع يف إطار العائلة ومن قبل أحد أفراد العائلة مبا له من سلطة أو والية أو 

عالقة باملجني عليها. 

اإلساءة للطفل:

أي فعل أو امتناع عن فعل نشأ، أو يرجح أن ينشأ، عنه تعريض حياة الطفل وسالمته وأمنه وصحته الجسدية أو 

أو  املعنوي،  أو  البدين  اإليذاء  أو  الجنيس،  والتحرش  االعتداء،  أو  كالقتل،  للخطر،  الجنسية  أو  العقلية  أو  النفسية 

اإلهامل، أو الحرمان املتعمد من الحقوق، أو اإلساءة اللفظية. 

التمييز ضد املرأة:

هو أية تفرقة أو استعباد أو تقييد يتم عىل أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من االعرتاف للمرأة 

بحقوقها اإلنسانية وبالحريات األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية أو يف أي 

ميدان آخر، والنيل من متتعها أو مامرستها لكافة تلك الحقوق عىل قدم املساواة مع الرجل بغض النظر عن حالتها 

الزوجية.

العنف الجسدي: 

والذي يتمثل يف استخدام القوة الجسدية بشكل متعمد تجاه اآلخرين بهدف إيذائهم وإلحاق أرضار جسيمة لهم، 

وذلك كوسيلة عقاب غري رشعية؛ مام يؤدي إىل التسبب بوقوع األمل األوجاع واملعاناة النفسية جراء تلك األرضار؛ مام 

يعرضهم للخطر. ومن األمثلة عىل أشكال العنف الجسدي: الحرق، أو اليك بالنار، أو الرفس بالرجل، أو الخنق، أو 

الرضب باأليدي أو باألدوات، أو الدفع، أو اللطم.

العنف النفيس:

وهو قد يتم من خالل عمل أو االمتناع عن القيام بعمل وفق مقاييس مجتمعية ومعرفة علمية بالرضر النفيس. وقد 

تكون تلك األفعال عىل يد فرد أو مجموعة ميلكون القوة والسيطرة؛ مام يؤثر عىل الوظائف السلوكية، والوجدانية، 

والذهنية، والجسدية. ومن األمثلة عىل العنف النفيس: اإلهانة، التخويف، االستغالل، العزل، عدم االكرتاث، وكذلك 

ا من أنواع العنف النفيس. فإن فرض اآلراء عىل اآلخرين بالقوة يعد نوعاً
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اإلهامل: 

ويتمثل يف عدم تلبية الرغبات األساسية لفرتة مستمرة من الزمن. ويصنف إىل فئتني: اإلهامل املقصود- واإلهامل 

غري املقصود.

العنف ضد املرأة كجرمية حرب:

والفتيات،  النساء  إىل  واملوجه  العسكرية،  واألعامل  والحروب  املسلحة  النزاعات  إطار  يف  املرتكب  العنف  هو 

كاإلغتصاب، أو االستعباد الجنيس، أو اإلكراه عىل البغاء، أو الحمل القرصي، أو التعقيم القرصي، أو أي شكل آخر من 

أشكال العنف الجنيس أو الجسدي عىل مثل هذه الدرجة من الخطورة. الزوجية.

االستغالل الجنيس: 

البالغ دون وعي أو  البالغ والطفل إرضاء لرغبات جنسية عند  القوة بني  هو االتصال الجنيس اإلجباري باستخدام 

إدراك لدى األطفال غري الناضجني بالقدر الذي يسمح لهم بفهم طبيعة تلك العالقة أو إعطاء املوافقة عليها. ويقصد 

باالستغالل الجنيس ما ييل:

أ . كشف األعضاء التناسلية.

ب . إزالة املالبس )الثياب( عن الطفل.

ت . املالمسة أو املالطفة الجنسية.

ث . التلصص عىل الطفل.

ج . تعريض الطفل لصور أو أفالم جنسية.

ح . مامرسة أعامل مشينة غري أخالقية كإجبار الطفل عىل التلفظ بألفاظ جنسية.

خ . االغتصاب.

العنف املدريس:

ويقصد به العنف بني الطالب أنفسهم، أو بني املعلمني أنفسهم، أو بني املعلمني والطالب. وهذه الحاالت مجتمعة 

تشري إىل العنف املدريس الشامل الذي تسوده حالة من عدم االستقرار، وتظهر فيه بكل وضوح عدم القدرة عىل 

السيطرة عىل ظاهرة العنف املنترش بني الطالب أنفسهم أو بينهم وبني املعلمني، كام يشري هذا املفهوم إىل التخريب 

املتعمد للممتلكات، ويطلق عليه تسمية العنف الفردي، والذي ينبع من فشل الطالب وصعوبة مواجهة أنظمة 

املدرسة والتأقلم معها. ومام ال شك فيه أن للعنف املدريس تأثريات سلبية كبرية تنعكس عىل الطالب، ويظهر هذا يف 

املجال السلويك والتعليمي واالجتامعي واالنفعايل.

التحرش الجنيس:

من  تبدأ  األفعال  من  مجموعة  ويتضمن  الجنيس.  النوع  من  به  مرحب  غري  فعل  أو  تحرش  هو  الجنيس  التحرش 

اإلنتهاكات البسيطة وتصل إىل املضايقات الجادة، فمن املمكن أن يتضمن تلميحات لفظية وصوالاً إىل النشاطات 

الجنسية. ويعد التحرش الجنيس فعالاً مشيناًا بكل املقاييس، كام يعد شكالاً من أشكال التفرقة العنرصية غري الرشعية، 

وهو شكل من أشكال اإليذاء الجسدي )الجنيس، والنفيس( واإلستئساد عىل الغري.



برنامج تدريب مدربني حول مناهضة العنف ضد املرأة 

101

العنف الجنيس: 

يشمل العنف الجنيس أفعاالاً كثرية كاإلكراه عىل مامرسة الجنس يف إطار العالقات الزوجية وخارجها، واالغتصاب من 

الغرباء، واالغتصاب الجامعي أثناء الرصاعات املسلحة، واملضايقات، والضغوط الجنسية، مبا يف ذلك االبتزاز ملامرسة 

الجنس مقابل الحصول عىل عمل أو درجة مدرسية، واالنتهاك الجنيس لألطفال، واإلكراه عىل مامرسة البغاء، واالتجار 

بالنساء والفتيات، ونكاح األطفال، وأعامل العنف ضد السالمة الجنسية للمرأة، ويشمل العنف الجنيس كذلك تشويه 

األعضاء الجنسية، واإلكراه عىل كشف عذرية املرأة، واالعتداء عىل النساء والرجال أثناء فرتات التوقيف أو االحتجاز 

لدى الرشطة أو يف السجن)14(. 

العنف املوجه للذات: 

يعد االنتحار عاراًا ملن يقرتفه يف معظم دول العامل، وهو محظور دينيًّا وثقافيًّا، ويعد يف بعض الدول جرمية يعاقب 

عليها القانون؛ ولذلك يبقى االنتحار عمالاً رسيًّا محاطاًا بهالة من التحريم، وال ميكن متييزه وال تصنيفه بشكل صحيح.

العنف الجامعي: 

ومن أبرز أشكاله الرصاعات العنيفة بني األمم والجامعات وبني الدول ومجوعات اإلرهاب، واستخدام االغتصاب كسالح)15( 

حريب، وتهجري أعداد كبرية من الناس وإبعادهم عن بيوتهم، وحرب العصابات، وكل هذه األشكال تحدث يوميًّا يف أجزاء 

من العامل.

العنف ضد كبار السن: 

ا  ا واتساعاً يعاين املسنون من أشكال االنتهاك يف املنزل، كام أن سوء املعاملة يف املؤسسات ميكن أن يكون أكرث شيوعاً

مام هو متصور. وتشمل أعامل االنتهاك يف املؤسسات استخدام الحجز البدين، وحرمان املرىض من الكرامة، واختيار 

حاجاتهم اليومية، أو أن يكون تقديم الرعاية لهم غري كاف. ويقع املسنون من الرجال تحت خطر انتهاكهم من قبل 

زوجاتهم أو كبار األبناء وأقربائهم اآلخرين بنسبة متاثل تقريباًا نسبة النساء، ولكن يف املجتمعات التي تكون فيها 

النسوة بحالة اجتامعية متدنية فإن املسنات يصبحن متعرضات لخطر العنف بشكل خاص، فمثالاً يُهجرن بعد أن 

يرتملن، وتحتجز أمالكهن. كام يكون االنتهاك ضمن املؤسسات كاملستشفيات ودور التمريض أكرث حدوثاًا كلام كانت 

ا بسبب أنه يعمل فوق طاقته، أو أن تكون  الرعاية األساسية منخفضة، أو أن يكون الفريق ضعيف التدريب أو مجهداً

الظروف البيئية للفريق صعبة كرشوط السكن والراحة، وكذلك عندما يكون املدربون من األطباء واملمرضات عىل 

ا برعاية املسنني كأولوية. تشخيص انتهاك املسنني قلييل العدد، ويف الغالب ال تويل األنظمة الصحية اهتامماً

)14( إن معظم أفعال العنف الجنسية تعاين منها بشكل سائد النسوة والفتيات، ويكون الجناة إما من الرجال أو الفتيان، مع أن االعتداء الجنيس عىل الرجال 
والفتيان من قبل الرجال مشكلة معروفة كذلك. وتشري املعطيات املتوافرة يف بعض البلدان بأنه توجد امرأة من كل أربع نسوة تقريباًا تبلغ بأنها تعرضت للعنف 
ا تظهر أن مئات  الجنيس من قبل قرين وثيق الصلة بها، وأن نسبة ثلث البنات تعرضن لالعتداءات أو املبادرات الجنسية باإلكراه، وهناك معطيات متوافرة أيضاً
األلوف من النسوة والفتيات يشرتين ويبعن كرقيقات للجنس والبغاء سنويًّا، وتخضع الكثريات منهن للعنف الجنيس يف املدارس ومراكز الرعاية الصحية واملالجئ.

)15( ال ميكن أن يكون االغتصاب سالحااً ال يف الحروب وال يف غريها، بل سيظل جرمية بشعة عىل الدوام.
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العنف ضد القرناء الوثيقي الصلة بالضحية: 

يحدث هذا النمط من العنف يف جميع البالد واألوساط واملستويات االجتامعية بال استثناء. ويتضمن االعتداء عىل البدن، 

واإلكراه عىل مامرسة الجنس، واالنتهاك النفيس، كالرتهيب، واإلذالل، والتحكم بالترصفات، كعزل الشخص، أو منع وصول 

املعلومات واملساعدات إليه. ويحدث هذا النمط من العنف بني القرناء من الجنس ذاته، كام ميكن أن يحدث من النسوة 

تجاه أزواجهن الذكور، لكن املدهش أن العنف من القرين يولد بوساطة النساء وينفذ بأيدي الرجال.

ختان اإلناث: 

ختان اإلناث )أو تشويه األعضاء التناسلية لإلناث( يشمل جميع اإلجراءات التي تنطوي عىل برت جزيئ أو كيل لألعضاء 

التناسلية البارزة و/أو إلحاق األذى باألعضاء التناسلية األنثوية لسبب ثقايف أو ألي سبب آخر غري عالجي. تعريف 

منظمة الصحة العاملية عام 1995م.

ثاني عشر: مفاهيم النوع االجتماعي )اجلندر(:
النوع االجتماعي “اجلندر”: 

يرجع الفضل يف استخدام مصطلح “الجندر” إىل منظمة العمل الدولية. وهو مصطلح يشري إىل العالقات والفروقات 

للتغيري.  الوقت  طوال  عرضة  هى  والتي  والثقافات،  املجتمعات  بني  االختالف  إىل  ترجع  التي  واملرأة  الرجل  بني 

ومصطلح “الجندر” ال يعد بديالاً ملصطلح “الجنس” الذي يشري بدوره إىل االختالفات البيولوجية بني الرجال والنساء. 

ومبعنى آخر فإنه ميكن استخدام مصطلح الجنس يف التعدادات اإلحصائية أما “الجندر” فيستخدم يف تحليل األدوار 

واملسئوليات والحاجات الخاصة بكٍل من الرجال والنساء يف كل مكان ويف أي سياق اجتامعي. 

املساواة اجلندرية:
املساواة الجندرية تعنى أالَّ تعتمد الحقوق واملسئوليات والفرص املتاحة للنساء والرجال عىل كونهم ولدوا ذكوراًا 

ا أن التوزيع املتساوى للمقدرات االقتصادية يجب أن يفهم يف إطار التوزيع  أو إناثاًا. واملساواة الجندرية تعني أيضاً

املتساوى للفرص والقدرة عىل التأثري والقوة االجتامعية.

العدالة اجلندرية:
العدالة الجندرية تعنى العدالة يف التعامل مع كٍل من الرجال والنساء بناء عىل االحرتام الكامل الحتياجاتهم. ورمبا 

والحريات  واملكتسبات  الحقوق  يف  املساواة  تعتمد عىل  لكنها  مختلفة،  تعامالت  أو  عادلة  تعامالت  ذلك  يتضمن 

املدنية والسياسية وكذلك الفرص.

جندرة االجتاهات السائدة: 
جندرة االتجاهات السائدة هى العملية التي يتم من خاللها مراعاة إدراج النساء والرجال يف كافة عمليات التخطيط، 

جعل  إسرتاتيجية  إنها  املستويات.  كافة  وعىل  املناطق  كافة  يف  والربامج  والسياسات  الترشيعات  صنع  ذلك  يف  مبا 
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كافة  يف  وتقييمها  وتنفيذها  والربامج  السياسات  تصميم  يف  أساسية  عنارص  وخرباتهم  والنساء  الرجال  اهتاممات 

أو غري  متساٍو  بشكل  والنساء  الرجال  استفادة  أن مسألة  يضمن  مبا  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  السياقات 

متساٍو من هذة السياسات والربامج لن تكون محل نقاش. 

التحليل اجلندري:
التحليل الجندري هو أداة لتحليل الفروقات بني الرجال والنساء مع مراعاة خصوصية األنشطة والظروف واالحتياجات 

والوسائل التي تؤثر يف تحكمهم يف املوارد، وكذلك وسائل اإلفادة من التنمية واتخاذ القرار. 

السياقات  أوسع  العوامل وغريها يف  بني هذة  الروابط  دراسة  بواسطتها  يتم  التي  األداة  الجندري هو  التحليل  إن 

االجتامعية واالقتصادية والسياسية والبيئية.

البعد  املعلومات ذات  املرتابطة، وكذلك  الجنسانية غري  املعلومات  كافة  أوالاً تجميع  يتطلب  الجندري  التحليل  إن 

الجندري املتعلقة بالسكان. إن التحليل الجندري هو الخطوة األوىل نحو قياس ورصد مدى تحقق العدالة عىل أساس 

الجندر يف املجتمعات.

حتليل الوضع: 
هو تقدير أو تقويم وضع املرأة يف املجتمع نسبة إىل الرجل. ويراجع أدوار املرأة والرجل ومشاركتهام يف مختلف 

النشاطات االقتصادية والسياسية، والثقافية االجتامعية. ويقيس كذلك مدى حصولهام عىل الفرص املتاحة، ويتفحص 

املنافع املطلوبة لكل منهام.

تصنيف البيانات واملعلومات حسب اجلنس )ذكر وأنثى(:
يعني جمع املعلومات يف دراسات ميدانية وتحليل نتائجها عىل أساس تقسيم الجنس إىل ذكر وأنثى: مثل البيانات 

املتعلقة بوضع الرجل واملرأة واألدوار االجتامعية – االقتصادية ملختلف مجموعات الرجال والنساء.

أدوار النوع االجتماعي:
ويعني هذا املصطلح أن األدوار التي يقوم بها كل من الجنسني هي أدوار تشكلها الظروف االجتامعية وليس االختالف 

البيولوجي. فعىل سبيل املثال إذا كانت تربية األطفال وأعباء العمل املنزيل مرتبطة تقليديًّا باملرأة فإن ذلك ليس له عالقة 

ا؛ وعليه فإن أدوار النوع االجتامعي تختلف  بتكوينها البيولوجي كامرأة. إذ إن هذه األدوار ميكن أن يقوم بها الرجل أيضاً

عن أدوار الجنس البيولوجي، فاألوىل من املمكن أن تكون متبادلة بني الجنسني، يف حني أن الثانية تتسم بالثبات.

احتياجات النوع االجتماعي العملية: 
ا للجندر بالنسبة للمرأة والرجل، وهي نتيجة لرتتيب املرأة يف املقام  وهي تنشأ عن التقسيم التقليدي للعمل طبقاً

ا. إن احتياجات النوع االجتامعي العملية تعد استجابة أو رد فعل  الثاين بعد الرجل، والذي ال يعد محل تساؤل أبداً

غري  املعيشية  بالظروف  تعنى  ما  وكثرياًا  بطبيعتها،  عملية  احتياجات  وهي  معني،  سياق  يف  املبارشة  الرضورة  عىل 

املناسبة مثل توفري املياه والرعاية الصحية والتوظيف. 
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احتياجات النوع االجتماعي اإلسرتاتيجية: 
وهي االحتياجات التي يتم تحديدها عىل أساس ترتيب املرأة يف املقام الثاين بعد الرجل يف املجتمع. وهي تحدد يف ضوء 

ا للنوع  ا للسياق الذي توضع فيه، وبناءاً عىل عالقتها بتقسيم العمل طبقاً عالقتها بالرجل. وتختلف هذه االحتياجات طبقاً

الجنيس، وكذلك عالقتها بالسلطة والسيطرة. وميكن أن تتضمن موضوعات مثل: الحقوق القانونية، واملساواة يف الراتب، 

وتحكم املرأة يف جسدها. إن مواجهة احتياجات النوع االجتامعي اإلسرتاتيجية تساعد عىل تحقيق قدر أكرب من العدل، 

وتغري األدوار املوجودة؛ مام يجعل تلك املواجهة تحديًّا ضد وضع املرأة يف مكان أقل.

التخطيط مع مراعاة اجلندر: 
هو التخطيط الذي يأخذ يف االعتبار تأثري السياسات والربامج عىل تحقيق التوازن بني الجنسني، والذي يحاول بصورة 

إيجابية معالجة أوجه عدم التوازن يف العالقات الجندرية.

وذلك يعني، رضورة أخذ االختالف يف النوع يف االعتبار عند التخطيط. بعبارة أخرى، رضورة أن تشمل عملية التخطيط 

مشاركة املرأة يف جميع مراحل التخطيط للتنمية، وذلك ابتداء من مرحلة تحديد املشكلة وتوجيه األهداف؛ وذلك 

حتى تشمل التنمية مواجهة مشكالت املرأة ورفع مستوى حياتها االجتامعية واالقتصادية.

تعميم املنظور اجلنوسي:
املنظور  تعميم  مفهوم  بتعريف  املتحدة  لألمم  التابع  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  قام  1997م،  متوز/يولية  يف 

الجنويس، عىل النحو التايل:

“تعميم املنظور الجنويس هو عملية لتقييم مضامني أي نشاط مخطط له عىل الرجال والنساء، مبا يف ذلك الترشيعات 

شواغل  إىل جعل  تهدف  إسرتاتيجية  إنها  املستويات.  كافة  ويف  املجاالت  من  مجال  أي  يف  الربامج،  أو  والسياسات 

وخربات النساء والرجال جزءاًا أصيالاً من أي تصميم أو تطبيق أو مراقبة وتقييم ألية سياسات أو برامج يف جميع 

املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية؛ للتحقق من أن الرجال والنساء ينتفعون بصفة متساوية من أي نشاط، 

ومن أجل إنهاء التفاوت. إن الهدف النهايئ لتعميم املنظور الجنويس هو تحقيق املساواة الجنوسية.”

إنصاف النوع االجتماعي:
العدالة يف توزيع املوارد/املكتسبات واملسئوليات بني املرأة والرجل. يعرتف هذا املفهوم بوجود اختالف يف االحتياجات 

ونقاط القوة بني النساء والرجال، وبأنه ينبغي تحديد هذه االختالفات ومعالجتها لتصحيح االختالل يف التوازن بني 

الجنسني. )منظمة الصحة العاملية، 1998م( كام يستعمل »اإلنصاف بني الجنسني« للداللة عىل املعنى ذاته.

مساواة النوع االجتماعي:
غياب التّمييز يف الفرص عىل أساس الجنس من حيث تخصيص املوارد والفرص، أو يف الحصول أو الوصول إىل الخدمات 

)منظمة الصحة العاملية 1998م(. وتستعمل كذلك عبارة املساواة بني الجنسني للداللة عىل املعنى ذاته.
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مظاهر العنف املبين على أساس النوع االجتماعي وأنواعه:
ا  يرتسخ العنف املبني عىل أساس النوع االجتامعي يف مستويات مختلفة من بيئتنا االجتامعية، ويطول األفراد جميعاً

ا من الرجال(- يف أطر عديدة. ويتواجد العنف املبني عىل أساس  -وإن كان ذلك بنسب متفاوتة )الّنساء أكرث تعرّضاً

النوع االجتامعي أفقيًّا يف املواضع التالية:

ا متعددة من العنف )نفيس/جسدي/جنيس/اقتصادي( يف حلقات تواصلهم  • بني أفراد العائلة فيستخدمون أنواعاً
املختلفة، ويتخذ أشكاالاً من العنف األرسي/العائيل/العنف ضد املرأة/العنف ضد األطفال/العنف الزوجي/عنف 

الثّنايئ أو العنف يف إطار املواعدة )مرحلة التعرف أو ضمن عالقات عابرة(، والعنف املرتبط باملهر.

• بني أفراد املجتمع كالتمييز بني الجنسني/تثبيت األمناط الجندرية/العنف يف أماكن العمل/أفضلية املرياث/مفهوم 
العائلة املرتبط بترصّف املرأة من خالل مامرسات الدولة، كالعنف السيايس ضمن قوانني االنتخاب/حرص  رشف 

املناصب العليا/ الحروب والرصاعات، أو العنف القانوين: الزواج/الطالق/تعّدد الزيجات/قانون الجنسية/عدم وجود 

قانون تجرميي للعنف األرسي)16(.

ثالث عشر: مفاهيم حقوق املرأة:

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
متثل الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية فئة واسعة من الحقوق اإلنسانية التي يكفلها “العهد الدويل الخاص 

بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية” وغريه من مواثيق حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية امللزمة قانوناًا. وال 

تكاد توجد دولة يف العامل ليست طرفاًا يف واحدة عىل األقل من املواثيق امللزمة قانوناًا التي تكفل هذه الحقوق، ومن 

بينها:

• الحق يف العمل، وخاصةاً الحق يف رشوط توظيف عادلة ونزيهة، والحامية من العمل القرسي أو اإلجباري، والحق 
يف تشكيل نقابات واالنضامم إليها. 

ا  • الحق يف التعليم، مبا يف ذلك ضامن أن يكون التعليم يف املرحلة األولية إلزاميًّا وباملجان، وأن يكون التعليم متاحاً
ومقبوالاً بشكل مالئم بالنسبة لكل فرد.

• الحقوق الثقافية لألقليات والسكان األصليني.

• الحق يف الحصول عىل أعىل مستوى ميكن بلوغه للصحة البدنية والعقلية، مبا يف ذلك الحق يف التمتع بظروف 
معيشة صحية، والحق يف الحصول عىل خدمات صحية مالمئة ومقبولة وذات مستوى مناسب.

• الحق يف الحصول عىل مأوى مالئم، مبا يف ذلك الحق يف ضامن امللكية، والحامية من اإلجالء القرسي، والحق يف 
الحصول عىل مأوى صالح للسكن بتكاليف محتملة ويف موقع مناسب وأن يكون مالمئاًا ثقافياًا.

)16( مع الناجني والناجيات من العنف املبني عىل أساس النوع االجتامعي – دليل مرجعي تدريبي- األنروا.
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• الحق يف الحصول عىل الغذاء، مبا يف ذلك الحق يف التحرر من الجوع، والحق يف الحصول يف كل األوقات عىل غذاء 
مالئم أو التمكن من سبل الحصول عليه.

• الحق يف الحصول عىل املياه، ويعني الحق يف الحصول عىل ما يكفي من املياه واملرافق الصحية، عىل أن تكون 
متاحة وميرسة )ماديًّا واقتصاديًّا( وآمنة.

احلق يف التقاضي يف إطار التشريعات والقانون:
الحق هو كل أمر أو قضية يستطيع أن يتوجه فيها املترضر أو املتنازعان إىل القضاء، إلصدار قرار قضايئ لصالحه.

احلقوق السياسية:
هي الحقوق التي متنح للشخص بوصفه عضواًا يف جامعة سياسية بهدف إدارة شئون بلده واملشاركة يف حكمه والدفاع عنه.

حقوق املرأة:
تشري حقوق املرأة إىل الحقوق القانونية واالجتامعية اإلنسانية للمرأة؛ ففي جميع املجتمعات، مع استثناءات قليلة، 

تعاين النساء من وضع الخضوع. وعىل الرغم من أنه تم تحقيق تقدم كبري يف بعض أجزاء العامل، إال أنه ما زال يُنظر 

إىل النساء يف مناطق أخرى عديدة بوصفهن أطفاالاً يف أحسن الظروف، أو ممتلكات يف أسوأ الظروف، يتبعن آبائهن 

أو أزواجهن.

وعىل الرغم من أن النساء يشكلن أكرثية عددية بني سكان العامل، مام يجعلهن “األقلية” األكرب عدداًا، إال أنهن يحظني 

بقوة سياسية واجتامعية-اقتصادية أضعف كثرياًا مام يجب.

حقوق اإلنسان: 
هي الحقوق التي ميلكها جميع الناس ألنهم ينتسبون إىل مفهوم “إنسان”، بغض النظر عن املوطن أو الجنسية أو 

العرق أو االنتامء. وأصبحت حقوق اإلنسان ذات قوة عىل اعتبار أنها قانون عريف دويل تقع عىل الحكومات مسئولية 

حاميتها.

متييز إجيابي: 
هو عمل تقوم به الحكومة أو مؤسسة خاصة لتعويض جامعة عن متييز حصل يف السابق عىل أسس اختالف النوع، 

أو العرق، أو األصول اإلثنية، أو الدين، أو العجز عن الدراسة،أو الوظيفة، أو املشاركة السياسية. 

التمييز ضد املرأة:
هو “أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم عىل أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه، توهني أو إحباط االعرتاف 

للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية أو يف أي 

ميدان آخر، أو توهني أو إحباط متتعها بهذه الحقوق أو مامرستها لها، برصف النظر عن حالتها الزوجية وعىل أساس 

املساواة بينها وبني الرجل”.
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املشاركون يف ورشة العصف الذهين 
حول دليل برنامج تدريب مدربني حول مناهضة العنف ضد املرأة

القاهرة:27-28 مارس /آذار 2013م
التخصص/ املؤسسةاالسمالدولة

الخبرية الرئيسةالدكتورة هيفاء أبو غزالةاألردن

منسق برنامج حامية األرسة باملجلس الوطني األستاذ حكم مطالقةاألردن
لشئون األرسة

مديرة مركز اإليواء بإمارة رأس الخيمةاألستاذة فاطمة جاسم الهياساإلمارات

مدير وخبري مركز الدانة لالستشارات الدكتورة بنة بوزبونالبحرين
والتوجيه واإلرشاد

رئيسـة جمعيـة نساء تونسيـاتاألستاذة ابتهـال عبد اللطيـفتونس

مستشارة مستقلة خبرية يف مجال النوع الدكتورة نادية باللالجزائر
االجتامعي

باحثة أكادميية مختصة بقضايا املرأةالدكتورة أسامء جميل رشيدالعراق

خبرية متكني أرسة مبكتب وكيل وزارة التنمية الدكتورة عايدة بنت سليم الحجريةعامن
االجتامعية

خبرية مدربة يف مجال النوعاألستاذة فداء الربغويثفلسطني

- محامية- ناشطة حقوقية وباحثة يف مجال األستاذة ليديا فرحلبنان
الدفاع عن حقوق املرأة يف لبنان

- متطوعة يف منظمة كفي عنف واستغالل 
ضد املرأة

رئيس قسم شئون املرأة- وزارة الشئون  األستاذة نعيمة شنيبةليبيا
االجتامعية

مدير إدارة البحوث يف املجلس القومي للمرأةالدكتورة نجالء العاديلمرص 

خبرية يف التدريب وتصميم الدورات لدى األستاذة سالمة السعيدياملغرب
منظامت األمم املتحدة

متخصصة يف بناء القدرات بصندوق األمم الدكتورة سوسن عبد الحميد الرفاعياليمن
املتحدة للسكان
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