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 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

مقدمة

ــة العنــف  ــاش عــام حــول اســ�اتيجيات مواجه ــى طــرح نق يهــدف هــذا البحــث إل
ــف  ــي �كافحــة العن ــذي شــهد اإلعــالن العا� ــام 1993 ال ــن ع ــدءاً م ــرأة، ب ضــد ا�
ضــد ا�ــرأة، وا�ؤتمــرات العا�يــة التاليــة الــيت دعــت إليهــا األمــم ا�تحــدة وصــوالً 
إلــى تطــورات شــهدتها األلفيــة الثالثــة.. وعلــى الجانــب اآلخــر فــإن هــذا البحــث، 
ــا  ــة، وتفاعالته ــة اإلقليمي ــى االســ�اتيجيات العربي ــاء الضــوء عل ــى إلق يســعى إل
مــع االســ�اتيجيات الوطنيــة �كافحــة العنــف ضــد النســاء. إال أن هــذا العمــل يهتــم 
ــة الــيت تمــس حقــوق  بالواقــع، ومــدى توافــق الخطــاب الرســمي إزاء هــذه القضي
اإلنســان وكرامــة ا�ــرأة، بــل وتمــس دورهــا فــي التنميــة الب�يــة ا�ســتدامة مــع 
التطــور الواقعــي، إذ أن الفجــوة كبــ�ة بــ� ا�أمــول والواقــع .. ومــن ثــم نتنــاول 
أبــرز نقــاط الضعــف وا�عوقــات الــيت تؤثــر ســلباً على تفعيــل هذه االســ�اتيجيات، 

ثــم الفــرص ا�تاحــة.

هذا، ومن املهم بداية أن نأخذ في اعتبارنا عاملني مهمني:

- أولهمــا: تصاعــد العنــف ضــد النســاء، وبأشــكال واتجاهــات مختلفــة، 
تجــاوزت مفهــوم العنــف الجســدي التقليــدي، وامتــدت إلــى العنــف النفــيس 
والجنــيس، والتهديــد بالعنــف، داخــل األ�ة، وفــي ا�جتمــع.. لقــد امتــد مفهومنــا 
وتناولنــا للعنــف إلــى حرمــان ا�ــرأة مــن ا�ــ�اث ال�عــي لهــا، والــزواج ا�بكــر، 
فــي  "كأســلحة"  النســاء  وتوظيــف  بالبــ�،  واالتجــار  القــ�ي،  والــزواج 
ال�اعــات ا�ســلحة لقهــر الخصــوم، والــ�وح اإلجبــاري �اليــ� مــن البــ� 

ــال. ــن النســاء واألطف ــم م ــى منه ــة العظم ــم، الغالبي خــارج أوطانه

- ثانيهمــا: إن حمايــة النســاء مــن العنــف وإلغــاء التميــ� بينهــا وبــني 
ــة  ــة الب�ي ــن اســرتاتيجيات التنمي ــاً رئيســياً ضم ــح مكون الرجــال، أصب
املســتدامة، إذ أن حمايــة النســاء وتحقيــق األمــن والســالم لهــن، هــو الســبيل 
الرئيــيس لتوفــ� القــدرة لهــن للمشــاركة فــي التنميــة والتمتــع بثمارهــا.. ولعــل 
ــف  ــة للعن ــة االقتصادي ــو رصــد التكلف ــق، ه ــذا الطري ــى ه ــورات عل ــد التط أح
ضــد النســاء، لتنبيــه صانعــي السياســات وا�جتمعــات ككل، لــ�ورة العمــل 

ــوة- للحــد مــن العنــف ا�وجــه للنســاء. -وبق
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 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

: الرتاكم العاملي والتطور يف اسرتاتيجيات محاية النساء من العنف
ً
أوال

ــن  ــة، يتضم ــاً للغاي ــراً مهم ــرأة، تقري ــة األمــم املتحــدة للم ــي عــام 2014 نــ�ت هيئ ف
ــي: ــه مــا يل ــا فــي لجنــة وضــع املــرأة، جــاء في االســتنتاجات املتفــق عليه

"يســاور اللجنــة القلــق مــن أن العديــد مــن القضايــا الحرجة ا�تعلقة با�ســاواة ب� الجنســ� 
ــا العنــف ضــد  ــة.. منه ــة لأللفي ــا بشــكل كاٍف األهــداف اإلنمائي ــم تعالجه وتمكــ� ا�ــرأة ل
النســاء والفتيــات واألطفــال والــزواج املبكــر والقــ�ي وحصــة النســاء والفتيــات غــ� 
املتكافئــة مــن العمــل غــ� مدفــوع األجــر والفجــوة الفاصلــة بــني الجنســني فــي األجــور 
بــ� الجنســ�، والعمالــة فــي القطــاع غــ� الرســمي واســتفادة ا�ــرأة علــى قــدم ا�ســاواة 
مــع الرجــل مــن األصــول وا�ــوارد اإلنتاجيــة، وحقــوق املــرأة فــي املــ�اث، وا�ســاءلة 
ــدم ا�حــرز  ــأن التق ــة ب ــات.. وتعــ�ف اللجن ــوق اإلنســان للنســاء والفتي ــاكات حق عــن انته
ــد تباطــأ  ــات، ق ــح النســاء والفتي ــة لصال ــة لأللفي ــع األهــداف اإلنمائي ــق جمي صــوب تحقي
نظــراً الســتمرار عالقــات القــوة غــ� املتكافئــة التاريخيــة والبنيويــة بــني الرجــل 
واملــرأة، والفقــر وأوجــه الحرمــان.. والفجــوات املتناميــة فــي تكافــؤ الفــرص والقوانــني 

والسياســات، وا�واقــف التمي�يــة والقوالــب النمطيــة الجنســانية"(1).

ــات،  ــف ضــد النســاء والفتي ــع أشــكال العن ــة بشــدة جمي ــن اللجن تدي
ــف ضــد النســاء  ــز والعنـ ــن أن التمييـ ــق مـ ــا العميـ ــن قلقهـ وتعــرب عـ

والفتيــات مــا زاال يحدثــان فــي جميــع أنحــاء العالــم.

إن التقريــر يرصــد بــكل دقــة، فــي عــام 2014، العنــف ضــد النســاء، ومــن خاللــه مظاهــره 
ــد  ــر والتقالي ــا حقــوق اإلرث وعــدم تكافــؤ الفــرص، ويربــط مــا بــ� الفق ــا فيه ــة، بم ا�ختلف
ــم تشــهد  ــيت ل ــا بــ� القوانــ� والسياســات ال ــة وإدراك ا�ــرأة، وم ــة لرؤي ــب النمطي والقوال

تغــ�ات جوهريــة لصالــح ا�ــرأة.

ويأتــي هــذا "االعــ�اف العا�ــي"، بإخفــاق العالــم فــي التصــدي لقضايــا ا�ــرأة -وفــي قلبهــا 
ــي  ــة ف ــورات مهم ــة، تط ــا الســاحة العا�ي ــود، شــهدت فيه ــدة عق ــد ع ــ�- بع ــف والتمي العن

ــدأ احــ�ام حقــوق ا�ــرأة وحقــوق اإلنســان. االتفاقيــات العا�يــة، ل�ســيخ مب

- لقــد أكــد ميثــاق األمــم ا�تحــدة الــذي اعتمــد عــام 1945، واإلعــالن العاملــي لحقــوق 
اإلنســان 1948، والعهــدان الدوليــان بخصــوص الحقــوق السياســية وا�دنيــة، والعهــد 
ــي  ــدأ ا�ســاواة ف ــى مب ــة (1966) عل ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي الخــاص بالحق

ــاء. ــال والنس ــانية للرج ــوق اإلنس الحق

- ثــم جــاءت اتفاقيــة القضــاء علــى كل أشــكال التميــ� ضــد املــرأة الــيت اعتمدتهــا 
) "كثمــرة" الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة عــام 1979 (ودخلــت حــ� التنفيــذ عــام 1981) "كثمــرة" 
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ثالثــ� عامــاً مــن الجهــود الــيت قامــت بهــا األمــم ا�تحــدة، لتؤكــد على حقــوق ا�رأة اإلنســانية 
ونبــذ أشــكال التميــ� كافــة ضدهــا، وتحســ� أوضاعهــا وتؤكــد فــي النهايــة علــى جميــع 
الــدول األطــراف، اتخــاذ التدابــ� املناســبة "للحــد مــن أشــكال التميــ� والعنــف كافــة" 

ضــد املــرأة.

- ثــم جــاء اإلعــالن العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة، عــام 1993، ليعطــي دفعــة 
ــف  ــع العن ــ� ملن ــدة تداب ــم ع ــاذ دول العال ــي، التخ ــي والعرب ــام العامل ــ�ة لالهتم كب
والقضــاء عليــه و"أال تتــذرع الــدول بالعــادات والتقاليــد، لكــي تتجنــب واجباتها فــي القضاء 
علــى العنــف".. وقــد حــدد اإلعــالن ا�ذكــور تعريفــاً �فهــوم العنــف ضــد ا�ــرأة، باعتبــاره(2):

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

أو الخاصــة".

والجدير بالذكر في هذا السياق اإلشارة إلى أمرين:

أولهمــا: الــدور الــذي لعبتــه املنظمــات النســائية، والحركــة النســائية ككل، منــذ أواخــر 
الثمانينيــات مــن القــرن الع�يــن فــي كل دول العالــم -ومــن بينهــا بعــض الــدول العربيــة- 
للضغــط نحــو إثــارة القضيــة، والكشــف عــن أحــد "التابوهــات" الــيت حرصــت بعــض 

ــا. ــة به ــاء الحقائــق ا�تعلق ــى إخف ا�جتمعــات عل

ثانيهمــا: إن كســب االعــرتاف العاملــي بــأن العنــف ضــد املــرأة مســألة مهمــة تتعلــق 
بحقــوق اإلنســان، قــد تحقــق خــالل املؤتمــر العاملــي لحقــوق اإلنســان (فيينــا، 1993)؛ 
حيــث طالــب النســاء فــي هــذا ا�ؤتمــر إعــادة تعريــف معالــم حقــوق اإلنســان، بحيــث يمتــد 
إلــى العنــف ضــد ا�ــرأة بشــكل محــدد. وتقدمــت النســاء بمــا يقــرب مــن نصــف مليــون توقيــع 
مــن 128 دولــة للمطالبــة باإلعــ�اف بــأن العنــف ضــد ا�ــرأة هــو انتهــاك صــارخ لحقــوق 

اإلنســان(*).

وهكــذا جــاء "اإلعــالن العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة" (1993)، دفعــة جديــدة 
مهمــة، ليعــ�ف بالعالقــات غــ� ا�تكافئــة بــ� الرجــل وا�ــرأة، دفعــت الرجــل إلــى الهيمنــة 
علــى ا�ــرأة وممارســته التميــ� ضدهــا، ســواء علــى مســتوى األ�ة أو ا�جتمــع. كمــا أشــار 
اإلعــالن إلــى حقيقــة أن فئــات معينــة مــن النســاء معرضــات بوجــه خــاص للعنــف، 
بمــا فــي ذلــك األقليــات والالجئــات والنســاء الفقــ�ات، واملعاقات، واملســنات، والنســاء 

فــي أوضــاع ال�اعــات املســلحة.. وغــ� ذلــك.
(*) كانــت ا�حكمــة العا�يــة ا�نعقــدة فــي ا�ؤتمــر ا�ذكــور، والــيت تابعهــا الكاتــب فــي ا�ؤتمــر العا�ــي لحقــوق اإلنســان، 

فرصــة مهمــة لتقديــم شــهادات حيــة مــن مختلــف نســاء العالــم، حــول العنــف الــذي تتعــرض لــه وأشــكاله.فرصــة مهمــة لتقديــم شــهادات حيــة مــن مختلــف نســاء العالــم، حــول العنــف الــذي تتعــرض لــه وأشــكاله.
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ثــم جــاء بعــد ذلــك مؤتمــر القاهــرة للســكان والتنميــة (1994) ومنهــاج عمــل بيجــ� (1995) 
للتأكيــد علــى أن العنــف ضــد ا�ــرأة انتهــاك لحقــوق اإلنســان، وعائــق أمــام ا�ــرأة للمشــاركة 
فــي التنميــة والتمتــع بحقوقهــا.. ثــم تحولــت مجــاالت الرتكــ� فــي اتجــاه مســاءلة الدولــة 

عــن التدابــ� الــيت اتخذتهــا ملكافحــة العنــف.

ــم ا�تحــدة حــول  ــن األم ــيت صــدرت ع ــق ال ــم الوثائ ــن أه ــل بيجــ� م ــاج عم وإذا كان منه
ــالن  ــى إع ــة إل ــم، إضاف ــي العال ــة ف ــرار 189 دول ــد صــدرت بإق ــرأة، وق ــوق ا� ــة حق حماي
بيجــ�، فــإن مثــل هــذه الوثائــق قــد شــكلت أدوات مهمــة لــدول العالــم -حكومــات ومنظمــات 
ــذ العنــف، وتوفــ� فــرص  مجتمــع مدنــي- مــن أجــل تحقيــق ا�ســاواة بــ� الجنســ�، ونب
متكافئــة للنســاء للمشــاركة فــي التنميــة.. وقــد تــال ذلــك عــدة خطــوات عا�يــة مهمــة علــى 

طريــق مكافحــة العنــف ضــد ا�ــرأة، أبرزهــا:

1- ال�وتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميــ� ضــد 
املــرأة عــام 2000 وهــو بروتوكــول اختيــاري التفاقيــة ســيداو، يهــدف إلــى وضــع إجــراءات 

عمليــة لتفعيــل بنــود االتفاقيــة.

2- االتفاقيــات املتعلقــة بالقضــاء علــى االتجــار بالبــ� واســتخدامهم ألغــراض الدعــارة؛ 
حيــث ســنت األمــم ا�تحــدة بروتوكــوالً جديــداً، عــام 2000 �واجهــة ظاهــرة االتجــار بالبــ�، 
والــيت انتــ�ت بشــكل كبــ�، وذلــك علــى وجــه الخصــوص بــ� النســاء واألطفــال ليكــون 

مكمــالً التفاقيــة األمــم ا�تحــدة كمكافحــة الجريمــة ا�نظمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة.

3- األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة عــام 2000، والــذي صدقــت عليهــا 198 دولــة عضــو فــي 
األمــم املتحــدة، حيــث ال�مــت الــدول بموجبــه بالنهوض بالتنميــة، والحد من الفقــر، وحماية 
الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، وحمايــة البيئــة، والنهــوض باألمــن والســالم والقضــاء علــى 
األميــة.. وغــ� ذلــك، وقــد تعهــد إعــالن األلفيــة بمحاربــة العنــف ضــد ا�ــرأة وتنفيــذ اتفاقيــة 

"الســيداو"، وأكــد علــى أهميــة تعزيــز ا�ســاواة فــي النــوع االجتماعــي وتمكــ� النســاء.

4- هــذا إلــى جانــب قــرارات متتاليــة للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، منهــا قــرار 
58/147 تحــت عنــوان "القضــاء علــى العنــف العائلــي ضــد املــرأة"؛ حيــث أكــدت 
الجمعيــة العامــة علــى �ورة حمايــة النســاء، وســن ت�يعــات جديــدة وصياغــة سياســات 
لتعزيــز التدابــ� الوقائيــة وحمايــة حقــوق اإلنســان الخاصــة بالضحايــا، وكفالــة التحقيــق 

ــاة، وتحقيــق اإلنصــاف العــادل(3). مــع الجن

5- نشــ� إلــى أنــه فــي عــام 2008 أطلــق األمــني العــام لألمــم املتحــدة "بــان كــي 
مــون"، حملــة اتخــذت عنوانــاً لهــا "اتحــدوا إلنهــاء العنــف ضــد املــرأة"، وهــو اســتمرار 

�ســعى الحــد مــن العنــف ضــد ا�ــرأة ويســتهدف عــدة أمــور، أبرزهــا:
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- إصدار وإنفاذ قوان� وطنية للتصدي للعنف.
- اعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية.

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

- التصدي للعنف الجنيس أثناء ال�اعات.

6- يمكن أن نضيف إلى ذلك أمرين مهمني على املستوي العاملي:

ــى  ــ� عل ــن التمي ــي م ــرأة يأت ــف ضــد امل ــى أن أحــد أســباب العن ــد عل ــا: التأكي أولهم
ــة  ــات للدول ــإن وضــع موازن ــي ف ــ� الجنســ�، وبالتال ــاواة ب ــدم ا�س ــس وع أســاس الجن
ــدم والنهــوض فــي  ــوع االجتماعــي وتســتجيب لالحتياجــات هــو أمــر يعــين التق تراعــي الن

ــرأة. ــا ا� قضاي

ثانيهمــا: توجــه اهتمــام العالــم نحــو تطويــر نظــم التنفيــذ واملســاءلة، لتعزيــز جهــود 
إنهــاء العنــف ضــد ا�ــرأة وقــد طرحــت حملــة األمــ� العــام عــ�ة عنــا� أساســية إلطــار 
ــع  ــاىش م ــات تتم ــة، وجــود ت�يع ــل الوطني ــا خطــط العم ــن أهمه ــن ا�ســاءلة. م وطــين م
حمايــة حقــوق اإلنســان، التطــرق إلــى جميــع أنــواع العنــف ضــد ا�ــرأة، وجــود نظــم جمــع 

بيانــات، ا�ــوارد، أنظمــة رصــد ومراقبــة(4).

7- األمــر اآلخــر الــذي يعكــس التطــور العاملــي فــي التعامــل مــع قضايــا العنــف إزاء 
النســاء والفتيــات -وتفاعلــت معــه املنطقــة العربيــة- قــد تمثــل فــي مبــادرة األمــم 

ــام 2007. ــرأة، ع ــف ضــد امل ــاس العن املتحــدة إلعــداد مــؤ�ات لقي

إن هــذه ا�بــادرة، ترصــد العنــف ضــد النســاء والفتيــات بطريقــة أكــ� انتظامــاً، ومــن 
شــأنها تعزيــز قاعــدة البيانــات ا�تعلقــة با�ــرأة، وتوفــ� تراكــم معرفــي يســهم فــي صياغــة 
ــزة  ــز دور األجه ــة، وتعزي ــف مــن ناحي ــى العن ــرارات للقضــاء عل ت�يعــات وسياســات وق

ــة أخــرى. ــة مــن ناحي اإلحصائي

وتأتــي هــذه املبــادرة، ضمــن التطــور الــذي لحــق بحركــة املــؤ�ات االجتماعيــة فــي 
العالــم، خاصــة فــي العقــد األول وتعــين ا�ــؤ�ات، وفقــاً لتعريــف ا�وســوعة العا�يــة 
للمــؤ�ات االجتماعيــة(5)، "عمليــة تحويــل إجرائيــة ألحــد العوامــل األساســية فــي التقييــم، 
أي التحــول مــن التجريــد والخصوصيــة إلــى الواقــع" ومــن ثــم فــإن املبــادرة حــددت بدقــة 
مجــاالت االهتمــام لقيــاس العنــف ضــد املــرأة، ورصــد التطــور الــذي حققتــه كل دولــة، 
مــن بينهــا آليــات وطنيــة لــدى الــدول، خطــة العمــل، ووحــدات انفــاذ القانــون، والخدمــات، 
ــة  ــيت توجــه للنســاء، وأنشــطة التوعي ــى الخدمــات ال ــدرات القائمــ� عل ــاء ق ومــؤ�ات بن
والتثقيــف، وا�ســوحات واإلحصــاءات، وغــ� ذلــك. وقــد اســتند ذلــك علــى تعريــف محــدد 

8



 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

ــزة  ــة، ومســئولية األجه ــة والوطني ــة واإلقليمي ــة الدولي ــف وأشــكاله، واألطــر القانوني للعن
اإلحصائيــة الوطنيــة.

ــف ضــد  ــة العن ــة ملكافح ــة املرتاكم ــود العاملي ــاول الجه ــي ســياق تن ــم ف ــن امله 8- وم
النســاء والفتيــات، عــدم إغفــال قــرار مجلــس األمــن 1325 لعــام 2000، الــذي دعــا 
لوضــع خطــة عمــل دوليــة واضحــة لحمايــة ا�ــرأة فــي ال�اعــات ا�ســلحة. فاإلحصــاءات 
الــواردة مــن مواقــع ال�اعــات تشــ� إلــى أن النســاء واألطفــال، هــم ا�تــ�ر األكــرب مــن 
جــراء هــذه ال�اعــات، بــل وفــي أغلــب األحيــان هــم الهــدف الرئيــيس للمقاتلــ� والعنــا� 
ا�ســلحة، الــيت تتعمــد اســتهدافهم بأشــكال مختلفــة مــن االعتــداءات.. إن حوالــي (70%) مــن 
ــال. إن  ــن النســاء واألطف ــم م ــ�، وغالبيته ــن ا�دني ــة م ــات ا�ســلحة الراهن ــا ال�اع ضحاي
األدلــة الــيت جمعتهــا ا�نظمــات الحقوقيــة وا�حاكــم الدوليــة والوطنيــة، تشــ� إلــى اســتهداف 
النســاء بســبب جنســهن وقــد كان النظــام األســايس لرومــا عــام 1998، الصــادر عــن 
محكمــة الجنايــات الدوليــة، أول معاهــدة تعتــرب العنــف علــى أســاس الجنــس، بمثابــة خــرق 

خطــ� للقانــون الدولــي.

إن مســتوى حمايــة ودعــم النســاء الالئــي تعرضــن ملثــل هــذا العنــف خــالل ال�اعــات 
ــاً بعــد أكــ� مــن 15 عامــاً لصــدور قــرار مجلــس األمــن عــام  وبعدهــا، مــا زال ضعيف
2000 حــول ا�ــرأة والســالم واألمــن، هــذا علــى الرغــم مــن أهميــة القــرار ا�ذكــور. إذ يعــد 
القــرار 1325 بمثابــة حــد وخــط فاصــل بالنســبة لتطــور حقــوق املــرأة وقضايــا األمــن 
والســالم؛ حيــث يعتــ� أول وثيقــة رســمية وقانونيــة تصــدر عــن مجلــس األمــن، يطلــب 
فيهــا مــن أطــراف الــ�اع احــ�ام حقــوق ا�ــرأة، ودعــم مشــاركتها فــي مفاوضــات الســالم، 
وفــي إعــادة البنــاء واإلعمــار الــيت تلــي الــ�اع واالقتتــال.. والقــرار يؤكــد علــى حمايــة 

النســاء مــن العنــف الجســدي والتميــ�(6).

إن جانبــاً مــن البحــوث املقدمــة إلــى املؤتمــر العــام الســادس ملنظمــة املــرأة العربيــة 
(ديســم� 2016)، يتنــاول بــيشء مــن التفصيــل، وفــي ضــوء البيانــات املتاحــة، العنــف 
ــي  ــع ال�اعــات ا�ســلحة ف ــي مواق ــال، ف ــات واألطف ــارس ضــد النســاء والفتي ــذي يم ال
ا�نطقــة العربيــة(7)، وتطــرح الهجــرة الواســعة �اليــ� تــ�روا مــن هــذا العنــف، غالبيتهــم 
مــن النســاء.. وتتعــرض هــذه البحــوث (فــي حالــة ليبيــا، والعــراق، وســوريا ولبنــان..) 
إلــى معانــاة ا�ــرأة فــي مناطــق ال�اعــات (القتــل، التعذيــب، الخطــف، االغتصــاب..) ثــم 
معاناتهــا مــرة أخــرى فــي ا�ناطــق الــيت تهاجــر إليهــا مــن الفقــر والحرمــان وافتقــاد القــدرة 
ــن  ــاء م ــة النس ــة حماي ــربز أهمي ــك ي ــا.. وكل ذل ــة أبنائه ــا وتربي ــي حياته ــم ف ــى التحك عل
العنــف مــن ناحيــة، وأهميــة دمــج منظــور النــوع االجتماعــي لتأمــ� حقــوق الالجئــ� مــن 

ناحيــة أخــرى.

9



املؤمتر السادس ملنظمة املرأة العربية

ــة،  ــة لأللفي ــداف اإلنمائي ــذي حــل محــل األه ــي ال ــى أن اإلطــار العا� ــى أن نشــ� إل 9- بق
وصــاغ أجنــدة التنميــة ا�ســتدامة �ــا بعــد عــام 2015 للتعامــل "بقــوة" مــع األهــداف غــ� 
ا�نجــزة مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، قــد أخــذ فــي اعتبــاره بعديــن أساســي�، تضمنهمــا 
بــكل وضــوح تقريــر لجنــة وضــع ا�ــرأة عــام 2014. أولهمــا أن التقــدم ا�حــرز نحــو تحقيــق 
ــاج  ــدم ادم ــراً لع ــدوداً، نظ ــات كان مح ــاء والفتي ــح النس ــة لصال ــة لأللفي ــداف اإلنمائي األه
النــوع االجتماعــي فــي صياغــة األهــداف وتنفيذهــا وتقييمهــا، ولــم تكــن اإلحصــاءات 
والبيانــات متكاملــة وموثقــة ومصنفــة وفقــاً للعمــر والجنــس وغ�همــا. ثانيهمــا أن الكثــ� 
مــن  القضايــا الحرجــة ا�تعلقــة بتمكــ� ا�ــرأة وا�ســاواة بــ� الجنســ� والعنــف ضــد 
ا�ــرأة، "لــم تعالجهــا بشــكل كاٍف األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة".. ومــن هنــا كان لزامــاً علــى 

ــة ا�ســتدامة �ــا بعــد 2015، أن تتعامــل مــع هــذه الثغــرات وغ�هــا(8). ــدة التنمي أجن

لقــد تبنــت أجنــدة التنميــة املســتدامة 17 هدفــاً رئيســياً و169 هدفــاً فرعيــاً فــي مختلــف 
املجــاالت، وكان الهــدف الخامــس هــو املعــين بتحقيــق املســاواة بــني الجنســني وتعزيــز 
مكانــة املــرأة، كمــا كان هنــاك إجمــاع عاملــي حــول �ورة تضمــني بعــد النــوع 
ــد وا�نصــف  ــم الجي ــان التعلي ــر، وضم ــي محــاور الفق االجتماعــي فــي باقــي األهــداف، ف
الشــامل للجميــع، واإلصــالح الت�يعــي، وا�شــاركة السياســية، وضمــان توافــر ا�يــاه 
ــع،  ــدن وا�ســتوطنات للجمي ــا باســتدامة، وا� ــع وإدارته ــات الــ�ف الصحــي للجمي وخدم

ــى إقامــة مجتمعــات مســا�ة... وغــ� ذلــك. والتشــجيع عل

ــتدامة 2030-2015  ــة ا�س ــدة التنمي ــن اســتعراض أجن ــد وضــح م لق
أن النهــوض با�ــرأة وتمكينهــا، يمتــد فــي نســيج كل األهــداف وأن 
ــل رهنــاً بتعزيــز املســاواة بــني الجنســني  تحقيــق األهــداف، يظ
ومحاربــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات، ورصــد التطــور اســتناداً 
علــى بيانــات موثقــة، تمكننــا مــن قيــاس وضعيــة ا�ــرأة، ومــن خــالل 

ــؤ�ات. م
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 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

: االسرتاتيجيات اإلقليمية العربية ملواجهة العنف ضد النساء:
ً
ثانيا

ــدى عــدة  ــى م ــزت عل ــيت رك ــة ال ــود العا�ي ــزل عــن الجه ــن بمع ــم تك ــة ل ــة العربي إن ا�نطق
عقــود، خاصــة منــذ التســعينيات مــن القــرن الع�يــن، علــى مكافحــة العنــف ضــد ا�ــرأة. 
فمــن ناحيــة كانــت بعــض الــدول العربيــة قــد وقعــت علــى اتفاقيــة الســيداو (وكان للبعــض 
منهــا تحفظــات علــى بعــض البنــود الــيت تعتقــد أنهــا مخالفــة لخصوصيتهــا)، إال أن ا�نطقــة 
ككل، ومــن خــالل الرؤســاء والزعمــاء العــرب، قــد صدقــت علــى األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة 
ــم  ــ� بينه ــن التمي ــر، وتمكــ� النســاء، والحــد م ــن الفق ــت الحــد م ــيت تضمن عــام 2000 وال
ــة  ــة العربي ــت ا�نطق ــا رحب ــك. كم ــم والصحــة... وغــ� ذل ــوق التعلي وبــ� الذكــور فــي حق

ــة. ــا التنموي ــا وبرامجه ــا خططه ــة ا�ســتدامة (2015-2030)، وكان له ــدة التنمي بأجن

وهنــاك عــدة مــؤ�ات مهمــة لتفاعــل املنطقــة العربيــة، مــع الجهــود العامليــة لالهتمــام 
بالحــد مــن العنــف ضــد النســاء واألطفــال ويمكــن إيجازهــا علــى النحــو التالــي:

1- إن مشــاركة بعــض منظمــات املجتمــع املدنــي العربــي، فــي ا�ؤتمــرات العا�يــة، ومنــذ 
ا�ؤتمــر العا�ــي لحقــوق اإلنســان (فيينــا 1993)، مــروراً بمؤتمــر الســكان والتنميــة (1994) 
ومؤتمــر ا�ــرأة العا�ــي (بكــ� 1995)، ومــا تــاله مــن مؤتمــرات عا�يــة، قــد فتــح الطريــق 
ــة العنــف ضــد ا�ــرأة، والــيت  ــادرات وشــبكات منظمــات ا�جتمــع ا�دنــي، �ناقشــة قضي �ب
كانــت أحــد "التابوهــات" غــ� ا�ســموح بالكشــف عنهــا . ويكفــي هنــا أن نشــ� إلــى تزايــد 
العــدد اإلجمالــي للمنظمــات النســائية الحقوقيــة، إلــى أكــ� مــن ضعــف عددهــا بعــد مؤتمــر 
ا�ــرأة العا�ــي فــي منتصــف التســعينيات. كذلــك فــإن العــدد وحــده لــم يكــن مــؤ�اً وحيــداً، 
وإنمــا يضــاف إلــى ذلــك تنــوع أنشــطة هــذه ا�نظمــات، واقــ�اب غالبيتهــا -وفقــاً إلحــدى 
الدراســات فــي منتصــف العقــد األول مــن األلفيــة الثالثــة (٩)فــي اتجــاه قضايــا ا�ــرأة 
والعمــل علــى تمكينهــا، بشــكل شــامل ومتكامــل. ومــن ثــم كان الطــرح لحقوقهــا فــي التنميــة 
وتمكينهــا االقتصــادي وكذلــك الســيايس، واالجتماعــي (التعليــم والصحــة والرعايــة)، وفــي 
ــي  ــن ف ــوض بالنســاء وفرصه ــى النه ــر ســلباً عل ــذي يؤث ــف ال ــك مكافحــة العن ــب كل ذل قل

الحيــاة الكريمــة.

إذن منظمــات املجتمــع املدنــي، كانــت "ســباقة" فــي طــرح القضيــة والدفــاع عــن حــق 
املــرأة العربيــة فــي حيــاة خاليــة مــن العنــف، وقــد مارســت هــذه املنظمــات -ومبكــراً- 

أدواراً متعــددة علــى ثالثــة مســتويات:

- أولهــا: تجــاه الحكومــات وصانعــي السياســات إلحــداث تغيــ�ات ت�يعيــة 
ــف. ــن العن ــا م ــرأة وحمايته ــوق ا� ــز حق ــة لتعزي وإصالحي
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ــن  ــيت م ــا، وال ــق واإلعــالن عنه ــ� الحقائ ــم ن ــة ودع ــة املجتمعي ــا: التوعي - ثانيه
ــف. ــف مجتمعــي ضــد العن ــورة موق شــأنها بل

- ثالثهــا: ال�كــ� علــى الدفــاع عــن حقــوق ضحايــا العنــف مــن النســاء وإعــادة 
تأهيلهــن لدمجهــن فــي ا�جتمــع.. هــذا باإلضافــة إلــى دور منظمــات ا�جتمــع ا�دنــي 

فــي اتجــاه تمكــ� النســاء ككل اقتصاديــاً وسياســياً واجتماعيــاً.

2- يتمثــل املــؤ� الثانــي لتفاعــالت املنطقــة العربيــة مــع العالــم بخصــوص الحــد مــن 
العنــف املوجــه للنســاء، فــي تأســيس آليــات وطنيــة، مــع مطلــع األلفيــة الثالثــة، تتبــىن 
سياســات وبرامــج لتمكــ� ا�ــرأة العربيــة. وأهــم مــا يمكــن تســجيله فــي هــذا الســياق، هــو 
أن "الخطــاب ا�ســكوت عليــه" لعــدة عقــود -وهــو العنــف ضــد ا�ــرأة- قــد أصبــح مــن خــالل 
ــس  ــا ا�جل ــات (منه ــت هــذه اآللي ــع، وتبن ــاً مفتوحــاً للمجتم ــة، خطاب ــات الوطني هــذه اآللي
القومــي للمــرأة فــي مــ�) برامــج وسياســات مــن شــأنها إنصــاف ا�ــرأة، والحــد مــن العنــف 
ــن  ــكاوي ضم ــي الش ــدوق تلق ــا� (صن ــكل مب ــاندتها بش ــل �س ــل والتدخ ــا، ب ــه إليه ا�وج
هــذه اآلليــات).. وقــد امتــدت هــذه اآلليــات الوطنيــة، وتحــت مســميات مختلفــة، إلــى 
ــان، واألردن  ــرب ولبن ــن، واملغ ــل البحري ــى مــرص، مث ــة إل ــة باإلضاف ــدة دول عربي ع

والجزائــر، وتونــس، وفلســطني.

3- املــؤ� الثالــث يتعلــق باإلعــالم عامــة، واإلعــالم االجتماعــي على وجــه الخصوص؛ 
حيــث تواكــب مــع تطــورات العو�ــة (خاصــة فــي بعدهــا التكنولوجــي) الكشــف عــن العنــف 
ا�وجــه ضــد النســاء واألطفــال، خاصــة مــا تعلــق بالتحــرش الجنــيس وباالغتصــاب وزواج 
ــد أخــ�اً  ــد امت ــيس داخــل األ�ة.. وق ــف الجســدي والنف ــ� والعن ــار بالب ــال واالتج األطف
إلــى حرمــان النســاء مــن حقهــن ال�عــي فــي اإلرث.. وقــد حظــت قضيــة ختــان اإلنــاث فــي 
بعــض الــدول العربيــة الــيت تنتــ� فيهــا هــذه التقاليــد (وأبرزهــا مــ� والســودان) باهتمــام 
رســمي مــن جانــب الت�يعــات واألجهــزة ا�عنيــة وبعــض ا�ؤسســات الدينيــة، وباهتمــام 
ــط  ــام (خاصــة حــ� ترتب ــرأي الع ــي وال ــع ا�دن ــات ا�جتم ــب منظم ــن جان ــ� رســمي م غ

بحــاالت وفــاة).

4- املــؤ� الرابــع، الــذي يعكــس تيــار االهتمــام بالحــد مــن العنــف ضــد النســاء، تمثــل 
ــادرات شــبابية متعــددة نزلــت إلــى املواطنــني فــي تجمعاتهــم املتنوعــة -مــن  فــي مب
خــالل حمــالت تطوعيــة- للحــد مــن التحــرش، ســواء للدفــاع عــن الفتيــات والنســاء (إلــى 
جانــب عنــا� مــن ال�طــة ا�دربــة علــى ذلــك) أو للتثقيــف والتوعيــة والتدريــب فــي أحيان 

أخــرى (خاصــة الفتيــات) لتجنــب مثــل هــذه األفعــال(*).      

(*) علــى ســبيل ا�ثــال فــي مــ� عــدة مبــادرات قادهــا الشــباب مــن الجنســ� منهــا «امســك متحــرش»، و�البنــات والدنــا 
واخواتنــا».. وغــ� ذلــك.واخواتنــا».. وغــ� ذلــك.
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5- ا�ــؤ� الخامــس، وا�هــم، الــذي ســنوليه بعضــاً مــن االهتمــام، يتمثــل فــي وجــود 
مجموعــة مــن االســرتاتيجيات اإلقليميــة واالســرتاتيجيات الوطنيــة فــي عــدة دول 
عربيــة، بعنــوان "مكافحــة العنــف ضــد املــرأة". والشــك أن وجــود هــذه االســ�اتيجيات، 
ورؤيتهــا للعنــف الــذي يهــدد حقــوق ا�ــرأة وكرامتهــا، وكذلــك اق�ابهــا الشــامل مــن القضيــة 
-الثقافــي واالجتماعــي واالقتصــادي والســيايس- هــو تطــور "محمــود"، حــىت وإن كان بعيــداً 
بعــض الــيشء عــن الواقــع واإلنفــاذ.. وهــو مــا ســيدفعنا فــي النهايــة إلــى مناقشــة التحديــات 

والفــرص ا�تاحــة.

أ- االسرتاتيجية العربية ملناهضة العنف ضد املرأة 2020-2011

لقــد أبــرزت االســ�اتيجية العربيــة �ناهضــة العنــف ضــد ا�ــرأة، والــيت أصدرتهــا منظمــة 
ا�ــرأة العربيــة، عــام 2011، فــي مقدمتهــا عالقــة العنــف بالحالــة ا�جتمعيــة -االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة- وتعــدد أســباب وأبعــاد وأشــكال العنــف ضــد ا�ــرأة. كمــا أبــرزت 
تداخــل العنــف مــع حقــوق وواجبــات كل أفــراد ا�جتمــع وعالقاتهــم ببعضهــم وبا�جتمــع. 
ومــن ثــم فــإن أي اســرتاتيجية تتطلــب تكاتــف جميع الجهود -الرســمية وغ� الرســمية- 

والعمــل علــى عــدة مســتويات بشــكل متكامــل.

وبعــد أن اســتعرضت االســ�اتيجية العربيــة �ناهضــة العنــف ضــد ا�ــرأة، التطــور العا�ــي 
ــوق  ــة حق ــة حماي ــة الدســات� العربي ــى كفال ــود، أشــارت إل ــود عــرب عــدة عق ــم الجه وتراك
ا�واطنــ� "الرجــال والنســاء، دون تميــ�"، وأشــارت العديــد من ا�بــادرات العربية ا�ناهضة 
للعنــف ضــد ا�ــرأة (منهــا ا�يثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان 2004، وإعــالن القاهــرة حــول 

حقــوق اإلنســان فــي اإلســالم 2008)، إلــى نفــس هــذه ا�بــادئ.

إن منظمــة ا�ــرأة العربيــة تتبــىن ســبعة أهــداف رئيســية، منصــوص عليهــا فــي ا�ــادة 
الخامســة مــن اتفاقيــة إنشــائها، ولــكل منهــا أهــداف فرعيــة.. وينــص الهــدف الســادس 
علــى تنميــة إمكانيــات املــرأة وبنــاء قدراتهــا كفــرد ومواطنــة..". ويأتي ضمــن األهداف 
الفرعيــة لهــذا الهــدف تمكــني املــرأة وتقليــل الفجــوة النوعيــة، وتطويــر اســ�اتيجيات 
تمكــ� ا�ــرأة والت�يعــات العربيــة بهــدف النهــوض بهــا.. وفــي هــذا الســياق شــكلت ا�نظمــة 
"ا�جموعــة القانونيــة العربيــة" عــام 2004، وتســتهدف دراســة الت�يعــات العربيــة وتقديــم 
ا�شــورة لتطويرهــا .. وكان مــن أبــرز توصياتهــا مــا تعلــق باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التميــ� ضــد ا�ــرأة، ومناشــدة الــدول العربيــة غــ� األعضــاء باالنضمــام لهــا، وأن 
تتــم إعــادة النظــر فــي التحفظــات. كذلــك تــم تأســيس لجنــة ا�ــرأة العربيــة للقانــون الدولــي 
واإلنســاني مــن أجــل حمايــة ا�ــرأة الــيت أصبحــت مســتهدفة فــي ال�اعــات ا�ســلحة (2009).
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وتأتــي االســرتاتيجية العربيــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة، لتحقيــق عــدة أهــداف، 
وهــي:(10)

- تعزيز الوعي على مستوى السياسات في قضايا النوع االجتماعي.
- القضاء على جميع أشكال العنف ضد ا�رأة.

- ترسيخ برامج لحماية النساء والفتيات ضحايا العنف.
- اتباع نهج شامل للتصدي للعنف ضد ا�رأة.

- التنسيق وتعزيز التعاون ب� جميع الجهات ا�عنية.
- تبادل الخربات والدروس ا�ستفادة في مجال مناهضة العنف.

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

وفــي إطــار تشــاوري تشــاركي، مــن أجــل أن توفــر هــذه االســ�اتيجية للــدول العربيــة، 
إطــاراً تســتند عليــه لصياغــة الخطــط الوطنيــة، حــددت اســرتاتيجية منظمــة املــرأة 
العربيــة منطلقاتهــا الدوليــة، ثــم العربيــة، وتمثــل الهــدف العــام لهــا، فــي: "تعزيــز حقــوق 
ا�ــرأة العربيــة وحمايتهــا مــن أشــكال العنــف كافــة، والحــد مــن اآلثــار ا��تبــة علــى ممارســة 

العنــف ضدهــا".

وقــد كانــت محــاور االســرتاتيجية العربيــة حــول مناهضــة العنــف ضــد املــرأة، تتضمــن 
مــا يلــي وفــي كل محــور تضمــني لإلجــراءات أو الخطــة التنفيذيــة، واملحــاور هــي:

ــ�  ــي االتجاهــات والســلوكيات، ون ــي ف ــ� إيجاب ــدف إحــداث تغي ــة، به 1- التوعي
ــة ا�ســاواة. ثقاف

2- األمــن والحمايــة، وبهــدف تعزيــز القــدرة ا�ؤسســية �ؤسســات ا�جتمــع لحمايــة 
ا�ــرأة مــن العنــف.

3- املشــاركة، وبهــدف تعزيــز مشــاركة النســاء علــى مســتويات صنــع القــرار كافــة، 
ــدول  ــة فــي ال ورســم السياســات ومراجعــة وصياغــة الت�يعــات والربامــج الوطني

العربيــة.
4- الت�يعــات واإلجــراءات القانونيــة، والهدف االســ�اتيجي هنا هو ســن وتطوير 
الت�يعــات والقوانــ� واإلجــراءات القانونيــة العربيــة لتنســجم مــع القــرارات الدولية 

ومبــادئ القــرارات واالتفاقيــات العربيــة ا�تعلقــة بحقوق اإلنســان.
5- الدراســات والبحــوث والبيانــات، والهــدف االرتقــاء ببحــوث حمايــة ا�ــرأة مــن 
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مــن خــالل تحديــد األولويــات وعواقــب العنــف 

وتكاليفــه ومــدى فاعليــة الربامــج.
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6- ال�اكــة والتنســيق، والهــدف االســ�اتيجي هــو تعزيــز النهــج التشــاركي بــ� 
جميــع ا�ؤسســات ا�عنيــة بصياغــة السياســات والربامــج لحمايــة ا�ــرأة مــن العنــف.
7- املحــور الســابع واألخــ� هــو املتابعــة والتقييــم، ويســتهدف مأسســة عمليــة 
ــة  ــن خــالل منظم ــف م ــن العن ــرأة م ــة ا� ــج حماي ــة بربام ــم ا�تعلق ــة والتقيي ا�تابع

ــة(11). ــرأة العربي ا�

إن اســرتاتيجية منظمــة املــرأة العربيــة تؤكــد علــى أن التحــدي الرئيــيس هــو تحويــل 
ــة..  ــات تنفيذي ــى آلي ــة إل ــن االســرتاتيجيات الوطني ــا م هــذه االســرتاتيجية، أو غ�ه
مــن جانــب آخــر فــإن االســ�اتيجية تشــ� إلــى أن هنــاك إشــكاليات، أو تحديــات مشــ�كة 

تواجــه تنفيــذ الخطــط الوطنيــة للــدول العربيــة، مــن بينهــا:

نقــص التمويــل، ضعــف القــدرات ا�ؤسســية، االفتقــار إلــى التنســيق، غيــاب آليــات الرصــد 
وا�تابعــة والتقويــم، .. وغــ� ذلــك مــن تحديــات.

وفــي واقــع األمــر، يمكــن إبــداء عــدة مالحظــات علــى االســرتاتيجية العربيــة ملناهضــة 
العنــف ضــد املــرأة 2011-2020، وذلــك علــى النحــو التالــي:

ــا  ــى هــذه املالحظــات، أن هــذه االســرتاتيجية حــني صاغــت محاورهــا وأهدافه - أول
االســرتاتيجية، حرصــت علــى أن يكــون محورهــا األول هــو تعزيــز الوعــي والتوعيــة 
والتثقيــف بهــدف إحــداث تغيــ� إيجابــي فــي االتجاهــات والســلوكيات. بعبــارة أخــرى 
فــإن اســ�اتيجية منظمــة ا�ــرأة العربيــة، تــدرك تمامــاً أن الســياق الثقافــي العربــي، يعانــي 
مــن إشــكاليات ونقــاط ضعــف متعــددة، تعــوق االعــ�اف الكامــل بحقــوق ا�ــرأة، وهــي تــربز 
أهميــة إحــداث تهيئــة وتغيــ� فــي الثقافــة الســائدة (وبمعــىن القيــم وا�عتقــدات واألعــراف 
الــيت تصيــغ رؤيــة ا�ــرأة وإدراكهــا).. وقــد اهتمــت كل الخطــط الوطنيــة ا�ناهضــة للعنــف 
ــة أحــد  ــت مؤسســات التنشــئة االجتماعي ــي، وكان ــي واالجتماع ــد الثقاف ــرأة، بالبع ضــد ا�

األركان ا�همــة (تغيــ� صــورة ا�ــرأة فــي التعليــم).

- املالحظــة الثانيــة أن االســرتاتيجية العربيــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة، قــد نهجت 
ــراف  ــف األط ــ� مختل ــج تشــاوري ب ــى نه ــا عل ــط له ــا والتخطي ــة إعداده خــالل عملي
ا�عنيــة، بمــا فيهــا منظمــات ا�جتمــع ا�دنــي، وهــذا النهــج التشــاوري هــو الــذي ســارت عليــه 
الخطــط الوطنيــة الــيت قمنــا بمراجعتهــا فــي عــدة دول عربيــة (مــ�، فلســط�، ا�غــرب، 

تونــس، األردن، الجزائــر...).

- املالحظــة الرابعــة هــي مــا أكــدت عليــه فيمــا بعــد هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة عــام 
2014 فيمــا تعلــق "بإخفــاق" العالــم فــي التصــدي لقضايــا املــرأة؛ حيــث تغيــب آليــات 
، ويتــم توفــ� بيانــات بعيــدة عــن تصنيــف النــوع االجتماعــي. الرصــد واملتابعــة والتقويــم، ويتــم توفــ� بيانــات بعيــدة عــن تصنيــف النــوع االجتماعــي. 
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وطالــب تقريــر األمــم ا�تحــدة ا�ذكــور باالهتمــام با�ســوح والبيانــات وتوفــ� أجهــزة 
ــف  ــة �ناهضــة العن ــإن االســ�اتيجية العربي ــم ف ــن ث ــة با�وضــوع(12). وم ــة معني إحصائي
ضــد ا�ــرأة، قــد وفقــت تمامــاً فــي عــام 2011 (حــ� أكــدت فــي محــور العمــل الخامــس) علــى 
االرتقــاء بالدراســات والبحــوث والبيانــات، وتقييــم فعاليــة الربامــج(13).. وقــد نصــت تحديــداً 
ضمــن إجــراءات هــذا ا�حــور علــى إنشــاء قاعــدة بيانــات تســهم فــي توفــ� كل ا�علومــات 
والبيانــات وا�ــؤ�ات، وقــد تجاوبــت الخطــط الوطنيــة تمامــاً مــع هــذا البعــد، وطالــب 
بعضهــا بتأســيس "مراصــد" �تابعــة مــا يحــدث مــن عنــف فــي الواقــع، ثــم تجاوبــت الخطــط 
الوطنيــة مــرة أخــرى مــع ا�حــور الســابع مــن اســ�اتيجية ا�نظمــة الــذي تعلــق با�تابعــة 

والتقييــم، �واجهــة إحــدى الثغــرات فــي برامــج حمايــة ا�ــرأة مــن العنــف.

- املالحظــة الخامســة تتعلــق بإصــدار منظمــة املــرأة العربيــة، مــا يعــرف بإطــار العمل 
العربــي لحمايــة املــرأة مــن العنــف(14)، وهــو عمــل مهــم يتكامــل مــع ا�بــادرات الوطنيــة 
ــذ  ــة" لتنفي ــة عملي ــى "آلي ــه هــو تركــ�ه عل ــة إلي ــة، وأهــم قيمــة مضاف ــادرات اإلقليمي وا�ب
ــة  ــذه الوثيق ــإن ه ــر ف ــب آخ ــن جان ــرأة. وم ــف ضــد ا� ــة �ناهضــة العن اســ�اتيجية عربي
(صــدرت عــام 2013) هــي مرجعيــة عربيــة تحــدد أســس التدخــل فــي مجــال حمايــة ا�ــرأة، 
وتوزيــع األدوار وا�ســئوليات علــى كل القطاعــات ا�عنيــة.. بعبــارة أخــرى لقــد اتبــع إطــار 
العمــل العربــي لحمايــة ا�ــرأة مــن العنــف مــا يعــرف باســم "نهــج القطاعــات ا�تعــددة"، 
وهــو نهــج تكاملــي شــامل ثبــت فعاليتــه فــي عمليــة الوقايــة والحمايــة مــن العنــف، وتتــوزع 
األدوار علــى كل القطاعــات (القطــاع االجتماعــي، ال�بــوي، القانونــي، مؤسســات ا�جتمــع 

ا�دنــي.. وغــ� ذلــك).

أتــى  املــؤ�ات،  بقضيــة  العربيــة  املــرأة  اهتمــام منظمــة  السادســة:  املالحظــة   -
ليتجــاوب مــع التطــورات العامليــة مــن ناحيــة ومــع احتيــاج حقيقــي للمنطقــة العربيــة 
مــن ناحيــة أخــرى لتطويــر مــؤ�ات تســتهدف قيــاس التطــور فــي تمكــني املــرأة ودمــج 
احتياجاتهــا فــي التنميــة، إضافــة إلــى قيــاس األبعــاد التنفيذيــة والتقــدم املحــرز فــي 

مكافحــة العنــف. وقــد ورد االهتمــام باملــؤ�ات فــي عــدة مواضــع:

- أولها: إطار العمل العربي لحماية ا�رأة من العنف.(15).

- ثانيهــا: ضمــن االســرتاتيجية اإلقليميــة لحمايــة املــرأة العربيــة - األمــن 
والســالم.

- ثالثهــا: وهــي أك�هــا شــموالً وتمــ�اً، هــو "دليــل قيــاس التطــور فــي وضــع 
املــرأة فــي املنطقــة العربيــة" (2016).
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إن منظمــة ا�ــرأة ارتــأت القيــام بهــذا ا�ــ�وع -كمــا ورد فــي مقدمتهــا- ليوفــر مجموعــة مــن 
ا�عايــ� تعتمــد لقيــاس أوضــاع ا�ــرأة، ممــا يتيــح قاعــدة معرفيــة أو قاعــدة بيانــات تكــون 
ذات مصداقيــة عاليــة، وتكــون قــادرة علــى رصــد وتقييــم مــدى نجــاح الخطــط والسياســات 
ــة  ــ�ات زمني ــي ف ــث ف ــة للتحدي ــون خاضع ــرأة.. وهــذه ا�ــؤ�ات ســوف تك ــوض با� للنه

منتظمــة(16).

إن املــؤ�ات، كمــا تعرفهــا املوســوعة العامليــة للمــؤ�ات االجتماعيــة، هــي "عمليــة 
تحويــل إجرائيــة ألحــد العوامــل األساســية فــي التقييــم"، ومــن ثــم هــي "أدوات توظــف 
كعمليــات تمثيــل مرئيــة للربامــج والسياســات وا��وعــات وا�ؤسســات، بحيــث نســتطيع 
تقييمهــا فــي النهايــة والتحقــق مــن إنجازهــا ألهدافهــا". وبهــذا فــإن مــؤ�ات القيــاس تقــع 
Pro- وتنقلنــا مــن مرحلــة الوصــف إلــى الواقــع والعمليــات ،Evaluation فــي قلــب التقييــم

cess وا�ــردود Impact اســتناداً علــى مــؤ�ات كميــة وكيفيــة (17).

إن اعتمادنــا علــى معايــ� محــددة – مــن خالل املــؤ�ات – يجعلنا 
ــدى التطــور الــذي لحــق بقضيــة  أكــ� موضوعيــة فــي قيــاس م
النهــوض باملــرأة، وبالطبــع رصــد التطــور فــي الخطــط الوطنيــة 
الــيت اهتمــت بالعنــف ضــد ا�ــرأة، ويجعلنــا أكــ� قــدرة علــى ا�قارنــة 
بــ� بلــد وآخــر، وأكــ� قــدرة علــى ا�راقبــة Monitoring، إلــى جانــب 
قــدرة مــؤ�ات القيــاس لتحديــد العوامــل الحاســمة إلحــداث التغيــ� 
واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  الثقافيــة  ا�تغــ�ات  واختبــار  ا�نشــود، 
(البيئــة الوســيطة) الــيت تعــزز أو تعــوق الربامــج الــيت تهــدف إلــى 

حمايــة النســاء العــرب مــن العنــف.

ــة (2016) بســبعة  ــة العربي ــي املنطق ــرأة ف ــاس تطــور وضــع امل ــل قي ــم دلي ــد اهت لق
مجــاالت أساســية، وكل منهــا يتضمــن عــدة أقســام/ محــاور.. وهــي ا�ــرأة فــي السياســة، 
ا�ــرأة فــي القانــون، اإلعــالم، الصحــة، التعليــم وال�بيــة، االقتصــاد، واالجتمــاع.. وقــد 
تكــرر فــي كل هــذه األقســام وا�حــاور مــؤ�ات معنيــة بقيــاس تمكــ� وحمايــة النســاء مــن 
العنــف، منهــا مثــالً مــا ورد عــن مكافحــة ممارســة العنــف ضــد ا�ــرأة فــي األ�ة (آليــات 
للرصــد، النصــوص القانونيــة لحمايــة ا�ــرأة مــن العنــف، الئحــة القوانــ� لختــان اإلنــاث، 
ــز اإلرشــادية،  ــا ا�راك ــيت تقدمه ــات ال ــزواج القــ�ي، تطــور عــدد ا�ســتفيدات مــن الخدم ال
معــدل الحلقــات النقاشــية فــي ا�ــدارس والجامعــات للتوعيــة، توافــر أو عــدم توافــر قوانــ� 
تعطــي الزوجــة ا��وجــة مــن أجنــيب حــق منــح الجنســية ألبنائهــا، عــدد النســاء ا��وجــات 
ضمــن الفئــة العمريــة أقــل مــن 15 عامــاً، عــدد النســاء ا�بلغــات عــن حــاالت عنــف، التطــور 

فــي عــدد مالجــئ ومراكــز األمــان للنســاء ا�عنفــات..) (18).
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الخالصــة أن إهتمــام منظمــة املــرأة العربيــة بإعــداد دليــل كمــي – كيفــي، ملــؤ�ات 
قيــاس التطــور فــي مكافحــة العنــف ضــد املــرأة، يســد ثغــرة رئيســية فــي املعلومــات 
ــة األمــم املتحــدة  ــذي اعرتفــت بــه �احــة هيئ ــم، وال ــذا املوضــوع امله ــة، به واملعرف
ــي-  ــى املســتوى اإلقليم ــني -عل ــن مهم ــى أمري ــي أن نشــ� إل ــام 2014). بق ــرأة (ع للم
يتعلقــان بجهــود مكافحــة العنــف ضــد املــرأة، بــادرت بهمــا منظمــة املــرأة العربيــة:

- أولهمــا: إصــدار دراســة إقليميــة تحليليــة فــي مــ�وع حقــوق ا�ــرأة اإلنســانية، بعنــوان 
"عالمــات مضيئــة فــي أحــكام القضــاء العربــي"، والــيت تضمنــت أحكامــاً وقــرارات 
قضائيــة فــي 11 دولــة عربيــة تنصــف النســاء العــرب، موزعــة علــى عــدة محــاور، وهــي: 
ــوق السياســية  ــة، والحق ــة واالجتماعي ــة واالقتصادي ــوق الثقافي األحــوال الشــخصية، الحق

ــق بحمايــة ا�ــرأة مــن العنــف. ــا يتعل ــة.. والبعــض منه وا�دني

ــذي يلخــص التطــور  ــاء ال ــف - ب ــة ملــ�وع أل ــة املــرأة العربي ــين منظم ــا: تب - ثانيهم
فــي القوانــني والت�يعــات العربيــة والبعــض منهــا يعكــس تطــوراً حديثــاً فــي مجــال 
التعــرف علــى التطــور الت�يعــي ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة.. وهــذا العمــل الــذي عكــف 

عليــه فريــق مــن الخــرباء القانونيــ� العــرب، يتــم تحديثــه بشــكل دوري.
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: اخلطط الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة يف املنطقة العربية
ً
ثالثا

شــهدت األلفيــة الثالثــة، توالــى إصــدار اســ�اتيجيات وطنيــة �كافحــة العنــف ضــد ا�ــرأة 
ــم الجزائــر 2006، العــراق 2013،  ــة للمغــرب، ث (بــدأت عــام 2003 باالســ�اتيجية الوطني
وتونــس، ومــ�، والعــراق، وفلســط� ٠٠)، ونحــن ال نعــ�م فــي ســياق هــذا العمــل، عــرض 
كل اســ�اتيجية وطنيــة علــى حــدة، وإنمــا نعــ�م طــرح املشــهد العــام ملــا تضمنتــه هــذه 
ــالف أو  ــاط االخت ــراز بعــض نق ــم إب ــاط مشــرتكة، ث ــاد ونق ــن أبع االســرتاتيجيات م
التمــ�، ســواء فــي ا�فهــوم، أو فــي ا�كونــات ومحــاور االســ�اتيجية، أو اآلليــات. ثــم نطــرح 

نقــاط القــوة والضعــف فــي هــذه االســ�اتيجيات وفــرص وإمكانــات مواجهــة التحديــات.

1- لقــد أعــدت بعــض الــدول العربيــة اســرتاتيجيات وطنيــة ملكافحــة العنــف ضــد 
املــرأة، وقــد توالــى إصــدار هــذه االســرتاتيجيات منــذ الســنوات األولــى لأللفيــة 
ــة واســعة،  ــى نتائــج مســوح ميداني الثالثــة، وبعــض هــذه االســ�اتيجيات قــد اســتند عل
لدراســة مــدى انتشــار ظاهــرة العنــف، وأشــكالها، والعالقــة بينهــا وبــ� االعتبــارات الثقافيــة 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة (الدخــل، التعليــم، العمــل، عــدد أفــراد األ�ة، تــوزع الظاهــرة 
بــ� الريــف والحــ�.. وغــ� ذلــك) مــن ذلــك االســ�اتيجية الوطنيــة �ــ�، وفلســط�، 

وا�غــرب.

إن تعريــف العنــف فــي االســرتاتيجيات الوطنيــة قــد اســتند على تعريــف األمم املتحدة 
بشــكل أســايس، ثــم أضافــت بعــض االســرتاتيجيات، أشــكاالً جديــدة مــن العنــف وفقــاً 
للرؤيــة الــيت تتبناهــا. وبــكل األحــوال فــإن الغايــة مــن تعريــف العنــف -ســواء ضمــن األطــر 
الدوليــة أو الوطنيــة- هــو تتبــع هــذه الظاهــرة وحصارهــا بــكل األشــكال، وإتاحــة مســاحة 

لتطبيــق التعريــف فــي ثقافــات مختلفــة ومتعــددة.

إن مصطلــح العنــف ضــد ا�ــرأة، أو العنــف ضــد النســاء يســتخدم لإلشــارة إلــى أيــة أفعــال 
عنيفــة تمــارس بشــكل متعمــد أو بشــكل اســتثنائي إزاء النســاء، وهــي أفعــال تــؤدي إلــى 
إلحــاق األذى الجســدي أو النفــيس. وتعــود أهميــة التعريفــات إلــى عــدة أمــور، أهمهــا أن 
ــة االســتجابة  ــة وعملي ــذه العملي ــة له ــ� ا�نظم ــى القوان ــة عل ــي كل دول ــر ف ــف يؤث التعري
لحــاالت العنــف، كذلــك فــإن تعريــف املفهــوم عمليــة ليســت ســاكنة ثابتــة، وإنمــا هــي 
ديناميكيــة، يمكــن أن تتغــ� مــع الزمــان وا�ــكان (مــن ذلــك شــمول العنــف منــذ عــام 2014 

ظاهــرة الــزواج ا�بكــر للفتيــات، وبشــكل رســمي).

هنــاك تعريفــات دوليــة أبرزهــا مــا اعتمــده املؤتمــر العاملــي للمــرأة عــام 1995، باعتبــار 
ــى  ــى األرجــح إل أن العنــف ضــد النســاء هــو "أي عنــف مرتبــط بنــوع الجنــس يــؤدي عل
وقــوع �ر جســدي أو جنــيس أو نفــيس أو معانــاة للمــرأة، بمــا فــي ذلــك التهديــد بمثــل 
تلــك األفعــال، والحرمــان مــن الحريــة قــ�اً أو تعســفاً، ســواء حــدث ذلــك فــي مــكان عــام أو 

فــي الحيــاة الخاصــة".
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2- إن أغلــب االســرتاتيجيات الوطنيــة الــيت تــم االطــالع عليهــا، وكذلــك االســرتاتيجية 
العربيــة لحمايــة املــرأة مــن العنــف، قــد اســتندت وتبنــت مــا ورد فــي اإلعــالن العاملــي 
بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــد املــرأة؛ حيــث يعــرف العنــف بأنــه "أي فعــل عنيــف 
تدفــع إليــه عصبيــة الجنــس وي�تــب عليــه، أو يرجــح أن ي�تــب عليــه، أذى أو معانــاة 
ــد  ــك التهدي ــي ذل ــا ف ــة الجســمانية أو الجنســية أو النفســية، بم ــرأة، ســواء مــن الناحي للم
بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القــ� أو الحرمــان التعســفي مــن الحريــة، ســواء حــدث ذلــك 

فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة".

ــات  ــة العظمــى مــن التعريف هــذه األركان الســابقة فــي تعريــف العنــف، توجــد فــي الغالبي
فــي االســ�اتيجيات الوطنيــة العربيــة. ومــن منظــور العنــف، فقــد ورد فــي مــادة (2) فــي 
اإلعــالن العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة أن العنــف يشــمل "علــى ســبيل املثــال" 

ال الحــرص مــا يلــي(*):

ــف غــ�  ــي إطــار األ�ة، والعن ــذي يحــدث ف ــي والجنــيس والنفــيس ال ــف البدن - العن
ــط باالســتغالل. الزوجــي ا�رتب

- العنــف البدنــي والجنــيس والنفــيس الــذي يحــدث فــي إطــار ا�جتمــع العــام، بمــا فــي 
ــب أو التخويــف  ــة الجنســية، وال�هي ــك االغتصــاب والتعــدي الجنــيس وا�ضايق ذل
فــي مــكان العمــل وفــي ا�ؤسســات التعليميــة، وغ�هــا، واالتجــار بالنســاء وإجبارهــن 

علــى البقــاء.

- العنــف البدنــي والجنــيس والنفــيس الــذي ترتكبــه الدولــة أو تتغــاىض عنــه أينمــا وجــد 
أو وقــع.

إذن العنــف قائــم علــى أســاس الجنــس، يمــارس فــي كل الفضــاءات الخاصــة مــن األزواج، 
ــي الشــارع،  ــة أو مواطــن ف ــي الدول ــي ا�جــال العــام مــن طــرف ممثل ــارب وف األخــوة واألق
وهــو يمكــن أن يكــون جســدياً، جنســياً، نفســياً، وقــد يمــارس بفعــل عــادات وتقاليــد ويحــد 
مــن ا�ســاواة بــ� الجنســ� فــي األمــن والحريــة والســالم وينتهــك حــق النســاء فــي الحيــاة 

والكرامــة.

3- لقــد حرصــت كل االســرتاتيجيات الوطنيــة والعربيــة علــى طــرح مــا يــ�ر �ورة 
هــذه االســرتاتيجيات. فاالســ�اتيجية الوطنيــة لجمهوريــة مــ� العربيــة تؤمــن أن العنــف 
ضــد ا�ــرأة والفتــاة انتهــاك صــارخ لحقوق اإلنســان ونمــوذج لعالقة غ� متكافئــة ب� ا�رأة 
والرجــل، وتشــ� إلــى الرغبــة فــي تحقيــق "صحــوة اجتماعيــة" للتغلــب علــى تصاعــد 
العنــف وصــوره الجديــدة.. وتتحــدث هــذه االســ�اتيجية أيضــاً عــن أن الهــدف النهائــي 

) وذلك لفتح الباب أمام مختلف الثقافات، وفي مختلف األزمنة إلضافة ما تراه من أشكال العنف.(*) وذلك لفتح الباب أمام مختلف الثقافات، وفي مختلف األزمنة إلضافة ما تراه من أشكال العنف. )
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النهــوض با�ــرأة وتمكينهــا وصــون كرامتهــا (19) وتضيــف اســ�اتيجية ا�ملكــة ا�غربيــة 
العالقــة ا�ؤكــدة بــ� "اســتئصال هــذه الظاهــرة االجتماعيــة والتنميــة ا�ســتدامة"(20). كذلــك 
فــإن الجمهوريــة الجزائريــة تشــ� فــي اســ�اتيجيتها الوطنيــة إلــى أن الغايــة األساســية 
لهــا تفعيــل دور النســاء فــي التنميــة الب�يــة ا�ســتدامة وترقيــة حقــوق اإلنســان وا�ســاواة 
واإلنصــاف بــ� ا�واطنــات وا�واطنــ�، وإلغــاء كل أشــكال العنــف والتميــ� ضــد النســاء 
ــه  ــى التوج ــد عل ــة لفلســطني تؤك ــك االســرتاتيجية الوطني ــاة(21). كذل ــرب دورة الحي وع
العــام لهــا هــو الســعي �أسســة العمــل علــى مناهضــة العنــف ضــد النســاء، وتحديــد األدوار 

والتداخــل مــن جانــب كل األطــراف ا�عنيــة وحفــظ كرامــة ا�ــرأة.

4- وبوجــه عــام، وفــي مواضــع متفرقــة مــن االســ�اتيجيات الوطنيــة، كانــت هنــاك عــدة 
أمــور تــم التأكيــد عليهــا:

- أولهــا: الرغبــة الصادقــة فــي وضــع حــد للعنــف امل�ايــد ضــد املــرأة والــذي 
يســتلزم -ليــس مجــرد قوانــ� مــع أهميتهــا- ولكــن سياســات ثقافيــة واجتماعيــة 
واقتصاديــة وإطــار مؤســيس يقــف فــي مواجهــة العنــف، إلــى جانــب "صحــوة 

مجتمعيــة".
ــاء كل  ــتدامة، وإلغ ــة ا�س ــي التنمي ــان إســهامهن ف ــني النســاء وضم ــا: تمك - ثانيه

ــة. ــ� القائم أشــكال التمي
- ثالثهــا: "مأسســة" سياســات وبرامــج الحــد مــن العنــف ضــد النســاء، وتعزيــز 

التشــاركية بــ� مختلــف األطراف.
- رابعهــا: دعــم النهــج الشــامل الوقائــي والحمائيــة للنســاء، فــي مواجهــة الحــد 
مــن العنــف، بمــا فــي ذلــك تأكيــد االســ�اتيجيات علــى تعديــل األنمــاط الســلوكية 

واالجتماعيــة والثقافيــة.
- خامســها: إن منطلقــات االســرتاتيجيات الوطنيــة، كان لهــا بعــد دولــي، وبعــد 
عربــي ووطــين، يتمثــل فــي الديــن، والدســات�، والقوانــ�، والعمــل ال�اكمــي الــذي 

تواجــد فــي اتجــاه حمايــة النســاء مــن العنــف.
العنــف  املبــادرة بصياغــة اســرتاتيجيات وطنيــة ملناهضــة  إن  - سادســها: 
ضــد املــرأة، كان مصدرهــا آليــات وطنيــة معنيــة بالنهــوض بالنســاء. مثــل 
ا�جلــس القومــي للمــرأة فــي مــ� (مبــادرة 2009 بعــد تنفيــذ ا�ســح ا�يدانــي 
الواســع لظاهــرة العنــف، تجــددت بعــد ثــورة يونيــه فــي ضــوء الدســتور الجديــد)، 
أو وزارة الدولــة لشــئون ا�ــرأة (العــراق)، أو اللجنــة الوطنيــة �ناهضــة العنــف ضــد 
ــل  ــاأل�ة والعم ــة ب ــة ا�كلف ــة الدول ــرأة (فلســط�) أو كتاب ــرأة ووزارة شــئون ا� ا�
والتضامــن االجتماعــي (ا�ملكــة ا�غربيــة).أي أن هنــاك "مؤسســة" أو لجنــة وطنيــة 

ــف. ــن العن ــرأة م ــة ا� ــل لصياغــة اســ�اتيجيات حماي ــادت العم ق

21



املؤمتر السادس ملنظمة املرأة العربية

5- قــد يكــون مــن املهــم فــي مراجعــة هــذه االســرتاتيجيات، اإلشــارة إلــى أحــد املالمــح 
اإليجابيــة الــيت اتســم بهــا إعــداد هــذه االســ�اتيجيات الوطنيــة �كافحــة العنــف ضــد ا�رأة. 
ــي  ــة، ســواء ف ــج "تشــاركي" متمــ� للغاي ــى نه ــد ســارت هــذه االســرتاتيجيات عل لق
مرحلــة صياغــة الرؤيــة واآلليــات، أو فــي مرحلــة توزيــع األدوار وا�ســئوليات، وذلــك بــ� 
كل األطــراف الرســمية وغــ� الرســمية (ا�جتمــع ا�دنــي، اإلعــالم..) فالغالبيــة العظمــى مــن 

االســرتاتيجيات الوطنيــة ملكافحــة العنــف، تمثلــت األطــراف فيهــا، فيمــا يلــي:
- اآللية الوطنية ا�عنية بالنهوض بالنساء.

- فريــق مــن الخــرباء والباحثــ� الذيــن اهتمــوا با�وضــوع وطرحــوا نتائــج البحــوث 
وا�ســوح ا�يدانيــة.

- ممثلــو الــوزارات والجهــات الحكوميــة ا�عنيــة با�وضــوع، ومــن أبرزهــا وزارة 
العــدل والقضــاة، ووزارات التضامــن االجتماعــي (أو التنميــة االجتماعيــة)، والعمــل، 
والتخطيــط، واإلعــالم، والصحــة، والداخليــة، ووزارة ال�بيــة والتعليــم وغ�هــا. 
ــ�،  ــه هــذه االســ�اتيجيات (القوان ــذي اتبعت ــج الشــامل" ال ــس "النه ــا يعك وهــو م
والصحــة، والعمــل، ال�بيــة والتعليــم، الثقافــة، التخطيــط، الرعايــة االجتماعيــة 

للمعنفــات).
ــة والنهــوض با�ــرأة، واألخــرى  ــة بالتنمي ــو منظمــات ا�جتمــع ا�دنــي، ا�عني - ممثل
الــيت تراكمــت خرباتهــا فــي مكافحــة العنــف ضــد ا�ــرأة، واالتحــادات النســوية القائمــة.

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

6- لقــد بــدت اقرتابــات االســرتاتيجيات الوطنيــة ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة، قائمــة 
علــى مجــاالت اســرتاتيجية رئيســية، ثــم تدابــ� تنفيذيــة لــكل مجــال.. تمثلــت هــذه 

املجــاالت األساســية والــيت لهــا األولويــة فيمــا يلــي:
- تعزيز القوان� والت�يعات، وتطويرها، وسد الثغرات.

- التوعية والتواصل وال�بية والتثقيف ا�جتمعي.
- التكفل والرعاية وتتبع حاالت النساء ضحايا العنف.

ــف، مــن  ــا التدخــالت للحــد مــن العن ــيت يتوجــب عليه ــر األطــر ا�ؤسســية ال - تطوي
ــز االســتقبال. ــا مراك بينه

- تحس� الخدمات الصحية.
- تطوير نظم ا�راقبة والتقييم.

- تعبئــة مجتمعيــة وإحــداث تأثــ�ات فــي البيئــة الثقافيــة تســهم فــي الحــد مــن 
العنــف.

- تطوير ا�وارد الب�ية وا�ادية (بناء القدرات).
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املــرأة،  ضــد  العنــف  ملكافحــة  الوطنيــة  االســرتاتيجيات  بعــض  تناولــت  لقــد   -6
املجــاالت األساســية للتدخــالت ثــم التدابــ�، أمــا مــن خــالل مــا تــم التوصــل إليــه مــن 
ــام  ــالً) أو طرحــت محــاور اهتم ــة مث ــى وجــه العمــوم (ا�ملكــة ا�غربي محــاور وأولويــات عل
االســ�اتيجية مــن خــالل ثالثــة مســتويات، هــي: الوقايــة بهــدف تنميــة الوعــي العــام 
ومراجعــة وتنقيــة القوانــ� والسياســات، والحمايــة بهــدف خلــق بيئــة مناســبة للنســاء 
وتبســيط اإلجــراءات وتيســ� الخدمــات القانونيــة، ثــم ثالثهــا التدخــالت لتوفــ� خدمــات 
ــم الخدمــات  ــل والعــالج وتقدي ــر برامــج التأهي ــات وتطوي الدعــم الصحــي والنفــيس للمعنف
الصحيــة واملالحقــة القانونيــة لوضــع تدابــ� وقائيــة لحمايــة النســاء ضحايــا العنــف. ثــم 
يأتــي توزيــع األدوار واملســئوليات علــى األطــراف املعنيــة، مــن بينهــا وزارة األوقــاف، 
ــة، والصحــة والســكان والبعــض أدرج وزارة الســياحة لكــي  ــة، والثقاف ــم، والداخلي والتعلي
تنفــذ دورات تدريبيــة لعاملــ� �ناهضــة العنــف، وكذلــك وزارة الشــباب والرياضــة، إلدخــال 
ــة وا�عســكرات والرياضــة  ــن أنشــطة األندي ــف ضم ــف �كافحــة العن ــة وتثقي ــج توعي برام

ــة). ــة ا��ي (الحال

ومــن املهــم اإلشــارة إلــى أن حمايــة الفتيــات والنســاء 
املعوقــات مــن العنــف، قــد تــم تناولــه بشــكل واضــح فــي 
كل االســرتاتيجيات، وكذلــك تحديــد الجهــة املعنيــة، مثــل 
ــة  ــة لألموم ــس القومي ــة واملجال ــي لإلعاق ــس القوم املجل
ــة فــي كل  ــات القائم ــاً لآللي ــك وفق ــة�� وغــ� ذل والطفول
الوطنيــة (مــرص،  بلــد� كذلــك بعــض االســرتاتيجيات 
املغــرب، فلســطني) تناولــت أهمية دور الدعــاة والداعيات 
لتصحيــح الخطــاب الديــين حــول حقــوق املــرأة، كمــا 
تنــاول الغالبيــة العظمــى مــن االســرتاتيجيات تعزيز دور 
منظمــات املجتمــع املدنــي، وتقويــة الشــبكات والتواصــل 
بــني الجهــات املعنيــة بحمايــة املــرأة ومكافحــة العنــف�
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8- لقــد بــرزت ضمــن بعــض االســرتاتيجيات مــؤ�ات لقيــاس األداء واألثــر، ومــن 
ــم  ــة �كافحــة العنــف، ث ــذ الخطــة الوطني ــة تنفي ــا خــالل مرحل ثــم حــددت بوضــوح أهدافه
ــة  ــال حــ� حــددت االســ�اتيجية الوطني ــى ســبيل ا�ث ــا. عل ا�ــؤ�ات الــيت ســتعتمد عليه
ــول عــام (2020)  ــى (50%) بحل ــف إل ــي يتعرضــن للعن ــاث الالت �ــ� خفــض نســبة اإلن
وخفــض، وزيــادة عــدد دور االســتضافة أو الرعايــة، وغــ� ذلــك، فإنهــا فــي الوقــت نفســه 
ألزمــت نفســها بعــدة مــؤ�ات كميــة وكيفيــة لقيــاس التطــور. مثــالً نســبة النســاء الالتــي 
وقعــن ضحايــا للعنــف حســب نــوع العنــف، ونســبة النســاء الالتــي يبلغــن عــن تعرضــن 

ــك (23). ــات.. وغــ� ذل ــة للمعنف ــات ا�قدم ــف، ونســبة االســتفادة مــن الخدم للعن

9- وإذا كان هنــاك تعــدد وتنــوع فــي االســرتاتيجيات الوطنيــة ســواء فــي محاورهــا 
أو أهدافهــا، بقــى أن نشــ� فــي هــذا الســياق إلــى إضافــات جيــدة تضمنتهــا الوثائــق 

الوطنيــة ألشــكال مــن العنــف، أبرزهــا:

الحرمــان مــن ا�ــ�اث، الــزواج ا�بكــر، العنــف ضــد الخادمــات فــي ا�نــازل (ا�غــرب) منــع 
ا�ــرأة مــن الحصــول علــى ا�ــوارد األساســية أو التحكــم فيهــا، ا�نــع مــن الخــروج مــن ا�ــ�ل 
(مــ�)، االتجــار بالبــ�، تجريــم االغتصــاب الزوجــي (ا�غــرب)، عــدم قــدرة النســاء علــى 
التــ�ف فــي رواتبهــم (فلســط�) طــرد ا�ســنات (الجزائــر)، العنــف ضــد النســاء مــن جانــب 
ــال  ــة والقت ــارات اإلرهابي ــوات االحتــالل (فلســط�) والعنــف ضــد ا�ــرأة مــن جانــب التي ق

ا�ســلح.
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: العنف ضد النساء ما بني الواقع واملأمول
ً
رابعا

مــن ا�هــم بدايــة اإلشــارة إلــى أن الخطــط الوطنيــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة، قــد 
تضمنــت وعكســت الكثــ� مــن اإليجابيــات، رغــم أنهــا لــم تصــل بنــا إلــى املأمــول 
منهــا، وهــو مناهضــة العنــف والتميــ� إزاء املــرأة، وإحــداث تغيــ� فــي الت�يعــات 
والسياســات وفــي الثقافــة املجتمعيــة إزاء املــرأة.. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا "التحــرك 
الوطــين" ا�هــم قــد بــدأ فــي الســنوات األولــى مــن األلفيــة الثالثــة، إال أن االســ�اتيجيات -فــي 

اللحظــة هــذه- بــدت بعيــدة عــن الواقــع.

ولكــن يجــدر اإلشــارة بدايــة إلــى مجموعــة مــن اإليجابيــات ارتبطــت بهــذه االســ�اتيجيات، 
ثــم ننتقــل إلــى نقــاط الضعــف، والفــرص ا�تاحــة للنهــوض بالنســاء العــرب ودمجهــن فــي 
التنميــة الب�يــة ا�ســتدامة، وفــي قلبهــا حمايــة النســاء مــن العنــف وتوفــ� األمــن والســالم 

لهــن.

أ- تتمثــل أبــرز إيجابيــات االســرتاتيجيات الوطنيــة ملكافحــة العنــف ضــد النســاء، فيمــا 
: يلي

1- تعكــس هــذه االســرتاتيجيات إرادة سياســية للحــد مــن العنــف ضــد النســاء، وكذلــك 
اعــ�اف مجتمعــي -ولــو رســمي- بــأن هــذه القضيــة مهمــة، وأنهــا أضحــت قائمــة علــى جدول 

أعمــال صانعي السياســات.

2- نحــن إزاء اســرتاتيجيات وطنيــة، تعــرتف بــكل شــفافية بواقــع العنــف ضــد النســاء، 
وتعــ�ف أيضــاً بالقصــور فــي التعامــل مــع قضيــة جوهريــة تمــس حقــوق اإلنســان وحقــوق 

ا�رأة.

3- األمــر الثالــث اإليجابــي، هــو التفاعــل مــع الوثائــق العامليــة واإلقليميــة، والــيت 
ــا  ــا يعــين اع�افن ــرأة، وهــو م ــف ضــد ا� ــاً، �ورة مناهضــة العن ــدت رســمّياً وعا�ّي اعتم

ــع. ــن الجمي ــم" م ــام " ا�تواصــل وا��اك ــيض االهتم ــانية تقت ــة وإنس ــاد عا�ي بأبع

4- مــن أهــم اإليجابيــات الــيت تعكســها االســرتاتيجيات الوطنيــة ملكافحــة العنــف ضــد 
النســاء، "املنهــج التشــاوري والتشــاركية" مــن جانــب اآلليــات الرســمية الوطنيــة ا�عنيــة 
بالنســاء، إلــى جانــب كل الــوزارات وا�ؤسســات الرســمية، الــيت يتقاطــع نشــاطها مــع ا�ــرأة، 
وكذلــك رجــال الديــن، وا�ؤسســات غــ� الرســمية (ا�جتمــع ا�دنــي) إضافــة إلــى باحثــ� 
وخــرباء، ومجتمعــات محليــة تــم تنظيــم ورش عمــل لهــا (مــ�) أو توظيــف اللقــاءات 
الفرديــة وا�ناقشــات البؤريــة الجماعيــة، لالســتماع إلــى ضحايــا العنــف (فلســط�) .. وهــو 

منهــج متمــ� قــادر علــى �ــس أبعــاد الواقــع.
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ــرأة،  ــف ضــد امل ــة العن ــن قضي ــامل م ــرتاب الش ــق باالق ــات يتعل ــس اإليجابي 5- خام
وطــرح اآلليــات وتوزيــع األدوار، وفقــاً لهــذا االقــ�اب االقتصــادي واالجتماعــي والســيايس، 
ــت  ــا، �س ــة جميعه ــ�اتيجيات الوطني ــى أن االس ــه إل ــب التنوي ــا وج ــن هن ــي .. وم والثقاف
إشــكالية البعــد الثقافــي ســواء مــن زاويــة الفهــم الخاطــئ للديــن، أو تربيــر بعــض ا�عنفــات 
(مــن جانــب الــزوج) لحالــة العنــف، أو عــدم اإلبــالغ القانونــي عــن وقائــع العنــف والخــوف 
فــي االســ�اتيجيات  مــن "الفضيحــة".. لقــد كان البعــد الثقافــي واالجتماعــي واضحــاً 
واآلليــات، حيــث احتلــت التوعيــة ا�جتمعيــة األولويــة أحيانــاً، ودور اإلعــالم، واالمتــداد إلــى 

ال�بيــة والتثقيــف فــي ا�ــدارس والجامعــات.

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

العنــف.

املناطــق  بــني  واالجتماعــي  الثقافــي  التنــوع  عكســت  االســرتاتيجيات  بعــض   -7
ــار تنــوع واختــالف األوضــاع االقتصاديــة، مــن  ــا اعتب الجغرافيــة، وأخــذت فــي بعضه
ذلــك الحالــة ا��يــة؛ حيــث االختالفــات الكبــ�ة، وأحيانــاً الشاســعة، بــ� أوضــاع النســاء 
وا�جتمعــات فــي الوجــه القبلــي (ا�حافظــات األكــ� فقــراً فــي مــ�) وبينهــا وبــ� الوجــه 
البحــري ..إلــى جانــب توفــ� خطــة الرصــد وا�راقبــة فــي عــدة اســ�اتيجيات وتوفــ� جــدول 
زمــين، وهــو مــا يدفــع بنــا إلــى التســاؤل عــن مــدى االلــ�ام بهــذا "القيــد الزمــين" وعــن تواجــد 

دالئــل تفيدنــا �عرفــة التطــور فــي التنفيــذ.

ــات الســابقة، وغ�هــا فــي االســرتاتيجيات  إن اإليجابي
الوطنيــة ملكافحــة العنــف ضــد النســاء، تعــين أننــا إزاء 
قضيــة مجتمعيــة مهمــة، تجــاوزت مــا كان مســكوتاً عنــه، 
ــاط  ــى نق ــم أن نشــ� إل ــن ا�ه ــن م ــع�� ولك لتتصــدى للواق
ضعــف متعــددة مــا زالــت قائمــة فــي الواقــع، تحتــاج إلــى 

التعامــل معهــا�
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ب- أبرز نقاط الضعف اليت تجعلنا بعيداً عن املأمول:

1- إن بعــض االســرتاتيجيات الوطنيــة (فلســطني، مــرص، العــراق...) قــد حرصــت علــى 
ــة عــن  ــات فــي مــ� االســرتاتيجية عــن نتائــج مســوح ودراســات ميداني توفــ� بيان
العنــف، وفقــاً ملــا هــو متوافــر، وهــو أمــر جيــد إيجابــي (مثالً فــي حالة م� حوالــي (%50) 
مــن النســاء فــي نتائــج مســح 2005 تعرضــن للعنــف علــى يــد الــزوج، و(53%) للعنــف مــن 
األب، و(10%) مــن عنــف األقــارب إلــى جانــب نســب مرتفعــة تعرضــن فــي الشــارع إلــى 
العنــف. العنــف اللفظــي (94%) مــن الفتيــات، والتحــرش الجنــيس (22%) مــن الفتيــات....)، 
ولكــن بعــد مــرور عــدة ســنوات مــن اإلعــالن عــن االســ�اتيجيات ا�ذكــورة، لــم تتوافــر لنــا 
ــى الرغــم مــن أن كل االســ�اتيجيات  ــع.. هــذا عل ــي الواق ــات ترصــد هــذه الظاهــرة ف بيان
أكــدت علــى أهميــة الرصــد وا�تابعــة والتقييــم، وتطويــر البيانــات اإلحصائيــة.. معــىن هــذا 
أن هنــاك إشــكالية كــربى فــي هــذا البعــد، وقــد تتمثــل فــي محدوديــة ا�ــوارد ا�اليــة ا�تاحــة 

لهــذه االســ�اتيجيات، وفــي أحــد مكوناتهــا ا�همــة وهــي الرصــد وا�تابعــة والتقييــم.

2- يقودنــا ذلــك إلــى نقطــة الضعــف التاليــة، وهــي غيــاب قاعــدة بيانــات دقيقــة 
ومصنفــة حســب أنــواع العنــف املختلفــة، كمــا أن الواقــع يشــهد بعــدم تبــادل البيانــات 
ــك  ــن ذل ــة النســاء .. م ــز حماي ــ�كاء- لتعزي ــم ال ــة -وه ــات املعني ــني الجه ــا ب أو تداوله
عــدد النســاء الالئــي أبلغــن مراكــز ال�طــة عــن تعرضهــن للعنــف، أو البيانــات الخاصــة 
ــة وا�ستشــفيات، (الرســمية والخاصــة) أو بالغــات مــن ا�ــدارس  ــن فــي ا�راكــز الصحي به
والجامعــات عــن تعــرض الفتيات/الطالبــات للتحــرش الجنــيس، وحــىت األطفــال الذكــور فــي 
ا�ــدارس، حيــث يكــون اإلنــكار وضيــاع الحقــوق، وغيــاب انفــاذ القانــون، هــو الســائد 

فــي الغالبيــة العظمــى مــن الحــاالت.

3- بعــض الت�يعــات العربيــة قــد شــهدت تطــوراً فــي بعــض بنودهــا القانونيــة، 
ــالً  ــت بالتحــرش الجنــيس (مث ــي، واعرتف ــف املجتمع ــف األ�ي أو العن ــة العن ملواجه
الت�يــع ا�ــ�ي) إال أن البعــض اآلخــر (اليمــن كمثــال) لــم تتضمــن قوانينهــا أي إشــارة 
لهــذا ا�وضــوع . كذلــك فــإن بعــض الت�يعــات مــا تــزال تمــ� فــي عقوباتهــا بــ� ا�ــرأة 
والرجــل.. كذلــك ال توجــد قوانــ� رادعــة تجــرم حرمــان ا�ــرأة مــن الحصــول علــى م�اثهــا 
ــة إزاء ظاهــرة  ــات العربي ــي الت�يع ــول أن التطــور ف ــن الق ال�عــي... وبإيجــاز يمك
العنــف ضــد النســاء، وبــكل أشــكاله، مــا زال محــدوداً للغايــة، بــل إن هنــاك شــبه 
غيــاب للمســاندة القانونيــة للمــرأة ا�عنفــة مــن قبــل الدولــة، وإن بعــض ا�راكــز القانونيــة 
ــة -  ــات الوطني ــاً اآللي ومنظمــات ا�جتمــع ا�دنــي هــي ا�دافعــة عــن حقــوق ا�ــرأة (وأحيان

ــات. ــرأة) هــي وحدهــا الــيت تســاند النســاء ا�عنف ا�جلــس القومــي للم
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ــة  ــا، إزاء مكافح ــى التنســيق بينه ــدرة عل ــة، والق ــى مســتوى السياســات العام 4- عل
العنــف ضــد النســاء، وهومــا يمثــل "صمــام القــوة التنفيذيــة " لنقــل االســرتاتيجيات 
الوطنيــة إلــى الواقــع، فــإن قــدرات التنســيق بــ� اآلليــة الوطنيــة مــن جانــب، والجهــات 
الحكوميــة ا�عنيــة بــأدوار ومســئوليات تــم تحديدهــا فــي االســ�اتيجيات الوطنيــة، تعانــي 
والشــئون  والصحــة،  العــدل،  لــوزارة  وأدوار  إزاء سياســات  نحــن  مــن ضعــف شــديد. 
االجتماعيــة، وال�طــة أو األجهــزة األمنيــة، والتعليــم، وا�ؤسســات الدينيــة الرســمية، 
(وغ�هــا ممــا ذكرنــاه مــن قبــل) تعانــي مــن ضعــف التنســيق بينهــا. ومــن جانــب آخــر فــإن 
منظمــات ا�جتمــع ا�دنــي ا�عنيــة بالنســاء، يبــدو التنســيق بينهــا وبــ� الجهــات الحكوميــة 

محــدوداً للغايــة.

5- إن إحــدى نقــاط الضعــف، والــيت ترتبــط بالســابقة- علــى مســتوى السياســات 
الحكوميــة- تتمثــل فــي محدوديــة املــوارد الب�يــة املؤهلــة والقــادرة علــى التنفيــذ 
ــف ا�ؤسســات،  ــدرات فــي مختل ــاء الق ــرة لبن ــة ا�تواف وا�تابعــة مــن جانــب، وا�ــوارد ا�الي
والــيت تتعامــل مــع الضحايــا مــن ا�عنفــات، مــن جانــب آخــر. وينســحب هــذا االتجــاه العــام 
علــى عنــا� ال�طــة النســائية ا�ؤهلــة لزيــادة العــدد وتدريبهــن بشــكل فــين متخصــص، 
ــى  ــق عل ــا ينطب ــف)، كم ــم والكي ــث الك ــن حي ــات (م ــى دور االســتضافة للمعنف ــك عل وكذل
قــدرات تنفيــذ خطــط أمنيــة لحمايــة النســاء مــن االتجــار بالبــ�، أو انفــاذ القانــون فيمــا 
يتعلــق بالــزواج ا�بكــر للفتيــات. واألكــ� مــن ذلــك، نلحــظ فــي بعــض الحــاالت، أن 
ــرأة فــي  ــس القومــي للم ــل ا�جل ــة املعنيــة بالنســاء بشــكل رئيــيس (مث ــة الوطني اآللي
مــ�، واللجــان الوطنيــة ا�عنيــة بالنســاء...)، ليــس لديهــا دور تنفيــذي، رغــم أنهــا هــي 
ا�صــدر الرئيــيس �بــادرات مكافحــة العنــف ضــد النســاء.... وأحيانــاً مــا تعانــي مــن عــدم 

ــة. ــدة الجماه�ي ــدى القاع ــا ل ــا واختصاصاته وضــوح دوره

6- يرتبــط بنقــاط الضعــف، مــن منظــور السياســات العامــة، غيــاب إدراج النــوع 
ــة مــن  ــود الدائم ــات والجه ــى الرغــم مــن ا�طالب ــة، عل االجتماعــي ضمــن موازنــات الدول
ــى  ــة عل ــدول العربي ــة، لحــث ال ــرأة، واالســ�اتيجيات الوطني ــة للم ــات الوطني ــب اآللي جان
إعــداد موازنــات تســتجيب لقضايــا واحتياجــات النســاء. هــذه ا�وازنــات، ســوف يكــون مــن 
شــأنها التجــاوب مــع مختلــف ا�حافظــات وا�ناطــق الجغرافيــة فــي نفــس البلــد، واحتياجــات 
ا�ــرأة، وهــو مــا مــن شــأنه النهــوض بهــا مــن ا�نظــور التنمــوي مــن جهــة، وتخصيــص مــوارد 

توجــه إلــى الحــد مــن العنــف ضــد النســاء مــن جهــة أخــرى.

7- إن تواجــد بعــض أنــواع الخطــاب الديــين الــيت تعمــق مــن اســتباحة تعنيــف الــزوج 
لزوجتــه واإلســاءة إليهــا، دون فهــم أو توضيــح حقــوق كل طــرف، ودون إبــراز ســماحة 
الديــن اإلســالمي ووضعــه للضوابــط، يعــد هــو اآلخــر إحــدى نقــاط الضعــف فــي الواقــع، 
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ويبــدد الــدور ا�أمــول مــن االســ�اتيجيات الوطنيــة.. ويتــم ذلــك رغــم تمثيــل رجــال الديــن 
وا�ؤسســات الدينيــة الرســمية، فــي اللجــان، وفــي فريــق العمــل الــذي أعــد االســ�اتيجيات 
الوطنيــة �كافحــة العنــف ضــد النســاء، والــذي بــدا لنــا إيجابيــة أو نقطــة قــوة فــي 

االســ�اتيجيات.

8- إن الظــروف السياســية واألمنيــة فــي بعــض الدول العربية اليت تشــهد احتالل (فلســط�) 
أو اقتتــاالً وعنفــاً داخليــاً بــ� تيــارات إرهابيــة وبــ� الدولــة وا�جتمــع، (العــراق، اليمــن، 
ليبيــا....) تعقــد بشــكل كبــ� مــن قضيــة العنــف ضــد النســاء، وتخلــق ا�زيــد مــن الضغــوط 
واإلشــكاالت لحمايــة النســاء واألطفــال، ســواء فــي ا�جتمعــات الــيت يعيشــون فيهــا أو تلــك 

الــيت هاجــروا إليهــا.

وإذا كان مــا ســبق يعكــس نقــاط القــوة، وتالهــا نقــاط الضعــف فــي االســرتاتيجيات 
الوطنيــة، ويطــرح بــكل وضــوح املســافة بــني املأمــول وبــني الواقــع، فــإن نقــاط 
الضعــف هــذه -خاصــة الــيت ترتبــط بالسياســات والت�يعــات- مــن ا�مكــن تجاوزهــا مــن 
خــالل بعــض اآلليــات، قــد تزيــد مــن فــرص نجــاح هــذه االســرتاتيجيات فــي الواقــع.. 
منهــا مثــالً إنفــاذ كل بنــود الدســتور الداعمــة للنســاء، وتعديــل الت�يعــات القائمــة أو 
إصــدار ت�يعــات جديــدة تعــزز مــن وضعيــة ا�ــرأة. ومنهــا تفعيــل دور اآلليــات الوطنيــة 
ا�عنيــة بالنســاء، فــي كل ربــوع الدولــة، والتشــبيك بــ� مؤسســات وطنيــة ودوليــة وتفعيــل 
البحــوث وا�ســوح ا�يدانيــة، بحيــث يتــم تقديــم تقاريــر وطنيــة ودوليــة بشــكل دوري.. أيضــاً 
يمكــن اســتغالل التطــور التكنولوجــي الهائــل �ناهضــة العنــف واإلبــالغ عنــه بــكل األشــكال، 
والبــدء جدّيــاً فــي تنفيــذ ا�وازنــات ا�ســتجيبة للنــوع االجتماعــي، وتفعيــل دور االتحــادات 
النســائية ومنظمــات ا�جتمــع ا�دنــي، لإلســهام بــدور فاعــل لبنــاء القــدرات الب�يــة ا�عنيــة 

بالتعامــل مــع مكافحــة العنــف ضــد النســاء.

جـــ- علــى الرغــم مــن أن مــا ســبق وغــ�ه، يمكــن فــي الواقــع أن يتحقــق فــي تطويــر 
آليــات مكافحــة العنــف ضــد النســاء، إال أن التحــدي الحقيقــي هــو مــا تعلــق بالتعامــل 
ــا،  ــا ومعه ــى جانبه ــوم، وإل ــى وجــه العم ــة عل ــة ا�جتمعي ــة. فالثقاف مــع الثقافــة املجتمعي
أبعــاد اجتماعيــة (مثــل الفقــر، والتعليــم، واإلعــالم) تبــدو بمثابــة" أدوات تــؤدي إلــى تكريــس 
ــة  ــا فــي التنمي ــب باحــ�ام حقــوق ا�ــرأة ودمجه ــة وا�طال ــود الهائل العنــف"، وتعــوق الجه

الب�يــة ا�ســتدامة.. ويتمثــل ذلــك فيمــا يلــي:

- الثقافــة بمعــىن التقاليــد واألعــراف القائمــة، تســتند علــى رؤيــة عامــة بــأن ا�ــرأة 
دورهــا الرئيــيس هــو رعايــة األ�ة (الــزوج واألبنــاء)، وإذا كانــت تعمــل فــإن ذلــك 

ــا. ــي راتبه ــم ف ــذي يتحك ــا هــو ال ــإن زوجه ــاً ف ــة، وغالب بضغــوط اقتصادي

29



املؤمتر السادس ملنظمة املرأة العربية

- الثقافــة والتقاليــد قــد تكــون أقــوى مــن القانــون، مــن ذلــك أن تجريــم ختــان اإلنــاث 
فــي مــ�، وتأكيــد الخطــاب الرســمي علــى أنــه ليــس مــن الديــن فــي يشء، لــم يرتبــط 
بال�اجــع عنــه كممارســة ضــارة وعنــف شــديد، اســتناداً علــى أنــه يكبــح رغبــات الفتــاة 
والنســاء، ويرتبــط بالحفــاظ علــى الــ�ف (أوضحــت أحــدث الدراســات انتشــاره بنســبة 
(95%) مــن ا�ســح الــذي أجــراه الجهــاز ا�ركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء فــي مــ� 

عــام 2014).

- انتشــار الــزواج املبكــر رغــم نــص القوانــني فــي غالبيــة الــدول العربيــة علــى أن 
الحــد األدنــى للــزواج فــي العمــر 16 أحيانــاً أو 18 فــي بعــض األحيــان، لــم يمنــع أو 

يحــد مــن الظاهــرة، واســتمر النظــر إليــه علــى أنــه حفــاظ علــى �ف الفتــاة.

- تجنــب الفتيــات والنســاء اإلبــالغ عــن جرائــم العنــف املمارســة ضدهــن، وتنازلهــن 
عــن حقهــن فــي مقاضــاة الجانــي، خوفــاً مــن الفضيحــة.

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

- اإلعــالم لــم يتمكــن مــن قيامــه بــدوره فــي التوعيــة والتثقيــف املجتمعــي، وبــث 
رســائل إعالميــة قويــة تســهم فــي الحــد مــن ظاهــرة العنــف ضــد الفتيــات والنســاء. 

- ارتفــاع نســبة تــ�ب الفتيــات مــن التعليــم، لتصبــح ضعــف نســبة الذكــور، خاصــة 
فــي الريــف، بدعــوى الخــوف علــى �ف الفتــاة، او إعدادهــا للــزواج .

- ســوء األوضــاع االقتصاديــة وارتفــاع نســبة البطالــة وزيــادة عــدد النســاء ا�عيــالت 
أل�، يمثــل أحــد الروافــد الــيت تغــذي ظاهــرة العنــف ضــد ا�ــرأة.

- أميــة النســاء هــي رافــد آخــر أســايس، ويعتــرب ضمــن العوامــل ا�ســئولة عــن 
ــا. إن  ــن حقوقه ــاع ع ــا للدف ــي قدراته ــلباً ف ــر س ــا، ويؤث ــرأة بحقوقه ــي ا� ــة وع محدودي
التقريــر االقتصــادي العربــي ا�وحــد يشــ� إلــى أن نســبة األميــة بــ� النســاء البالغــات 
15 ســنة فمــا فــوق تصــل إلــى إجمالــي (32%) مــن عــدد اإلنــاث فــي ا�نطقــة العربيــة(*). 
ونفــس ا�صــدر يشــ� إلــى أن مســاهمة النســاء العــرب فــي ســوق العمــل هــي (%23.3) 

مــن اإلجمالــي.

- إن التنشــئة واملعايــ� االجتماعيــة والثقافيــة مــا زالــت تحــ� ا�ــرأة فــي "الــدور 
اإلنجابــي"، وتحــث الرجــل علــى أداء األدوار ا�نتجــة وا�ــدرة للدخــل. وقــد أثبتــت غالبيــة 
البحــوث الــيت اهتمــت بتحليــل ا�ناهــج التعليميــة، إن هنــاك تميــ�اً واضحــاً للرجــل علــى 

(*) ترتفــع معــدالت أميــة اإلنــاث البالغــات مســتويات تــ�اوح بــ� (36.8%) و (51.5%) فــي الســودان وا�غــرب ومــ� 
واليمــن وجيبوتــي (التقريــر االقتصــادي العربــي ا�وحــد واليمــن وجيبوتــي (التقريــر االقتصــادي العربــي ا�وحــد 2014).
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ا�ــرأة، وهــو مــا يمثــل رافــداً قويــاً لتغذيــة التميــ� بينهمــا وتربيــر العنــف ضــد النســاء، 
بــل وتكريــس النظــرة التقليديــة لــدى األطفــال، إن التميــ� أمــر طبيعــي.

- إن الفهــم الخاطــئ للديــن والثقافــة، الناتــج عــن األميــة وضعــف الوعــي الحقوقــي، 
يدفــع نســبة عاليــة مــن النســاء لقبــول عنــف الــزوج أو عنــف األ�ة، بــل وتربيــره، 

كمــا أثبتــت البحــوث والدراســات ذلــك التوجــه.

نحــن إذن إزاء منظومــة ثقافيــة وتعليميــة وإعالميــة 
ــا حــىت هــذه اللحظــة، وهــي  ــي اخرتاقه ــم ننجــح ف ل
قائمــة علــى قوالــب وأنمــاط مــن التفكــ�، الــيت تحتاج 
إلــى تغيــ�، لتمهيــد �األرضيــة� إلنفــاذ ت�يعــات 
وسياســات تنصــف املــرأة وتســاندها�� ومــن ناحيــة 
أخــرى فــإن الضغــوط االقتصاديــة املختلفــة ومعانــاة 
النســاء الفقــ�ات املعيــالت أل� ومحدوديــة مشــاركة 
املــرأة فــي النشــاط االقتصادي، جميعها تعزز ســلوك 

العنــف إزاء املــرأة والتميــ� بينهــا وبــني الرجــل(*)�

ــى،  ــد أدن ــة ســوريا) كح ــي حال ــ� (13.3%) ( ف ــ�اوح ب ــي النشــاط االقتصــادي، ت ــاث ف ــدالت مشــاركة اإلن (*) إن مع
ــد أقــىص. ــارات) كح ــت واإلم ــة الكوي ــي حال (43%) (ف
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خامتة وخالصات 

لقــد حرصنــا فــي تنــاول هــذا ا�وضــوع عــن اســ�اتيجيات ا�ــرأة فــي مواجهــة العنــف، أن 
نركــز بدايــة علــى الســياق العا�ــي لتطــور االهتمــام بمكافحــة العنــف ضــد ا�ــرأة بــدءاً مــن 
ميثــاق األمــم ا�تحــدة (عــام 1945) واإلعــالن العا�ــي لحقــوق اإلنســان (1948)، والعهديــن 
الدوليــ� للحقــوق فــي الســتينيات، وصــوالً إلــى عــام 1993 تاريــخ إصــدار اإلعــالن العا�ــي 

�كافحــة العنــف ضــد ا�ــرأة، ومــا تــاله مــن تطــورات عا�يــة.

ثــم أبرزنــا التطــورات الــيت لحقــت بالســياق اإلقليمــي العربــي، وهــي فــي جــزء كبــ� 
منهــا تتفاعــل مــع التطــورات العامليــة املتالحقــة، وقــد كان أهمهــا على مســتوى الواقع، 
وضــع أجنــدة العنــف ضــد النســاء العــرب علــى أجنــدة اهتمامــات الــرأي العــام مــن 
ــة  ــة العربي ــات الحقوقي ــد كان للمنظم ــة أخــرى، وق ــن جه ــي السياســات م ــة وصانع جه
ا�عنيــة بالنســاء، موقــع مهــم فــي هــذا الســياق. ثــم كان مــن أبــرز التطــورات، الــيت تشــ� 
ــة  ــات وطني ــق بتأســيس "آلي ــا تعل ــات، هــو م ــب الحكوم ــن جان ــة م ــام بالقضي ــى االهتم إل
رســمية " -ســواء وزارات أو مجالــس قوميــة للمــرأة أو لجانــاً وطنيــة للمــرأة- حيــث إن هــذا 
التوجــه يســجل لنــا "خطابــاً رســمياً جديــداً" يتنــاول ا�ســكوت عنــه لعــدة عقــود طويلــة إزاء 

مكافحــة العنــف ضــد النســاء.

مــن ناحيــة أخــرى، فقــد شــهدت األلفيــة الثالثــة إلــى جانــب مــا ســبق، إصــدار عــدة دول 
ــات  ــرز االيجابي ــا أب ــد تناولن ــف ضــد النســاء. وق ــة العن ــة الســرتاتيجيات مكافح عربي
فــي هــذه االســ�اتيجيات، مــن حيــث اتبــاع منهــج شــامل متعــدد االق�ابــات، إلــى جانــب 
التشــاركية بــ� األطــراف ا�عنيــة، وكذلــك توزيــع األدوار بــ� الجميــع، وال�كــ� مــن حيــث 

ا�ضمــون علــى الوقايــة والعــالج وإعــادة التأهيــل.

ــات  ــد اتســمت "بافتقادهــا" ضمان ــإن االســرتاتيجيات ق ــة أخــرى، ف ــن ناحي ــن م ولك
ــد  ــف ض ــة العن ــادي" �كافح ــار اس�ش ــا "إط ــدت وكأنه ــع، فب ــي الواق ــاذ ف ــة االنف عملي
النســاء -فــي مختلــف ا�حــاور- كمــا أنهــا صــادرة فــي أغلبهــا عــن "جهــات" ال تملــك حــق 
التنفيــذ. ومــن ثــم فــإن هنــاك ضعفــاً فــي عمليــة التنســيق بــ� الجهــات، حــىت علــى مســتوى 
توفــ� البيانــات وتداولهــا، وكذلــك علــى مســتوى دقتهــا، مصداقيتهــا، وهــو مــا ينعكــس ســلباً 
علــي إمكانيــة إصــدار تقريــر دوري -يســتند علــى مــؤ�ات- يرصــد التطــور فــي مواجهــة 

مكافحــة العنــف ضــد ا�ــرأة.

ومــن ناحيــة أخــرى بــدت نقــاط ضعــف أساســية فــي إمكانــات إحــداث تغيــ� فــي االتجاهات 
والســلوك إزاء هــذه القضيــة علــى ا�ســتوى ا�جتمعــي، وهــو األمــر الــذي يعــود بشــكل 
رئيــيس إلــى الثقافــة (أي مجمــل القيــم والتقاليــد واألعــراف ا�جتمعيــة) إضافــة إلــى الفهــم 
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الخاطــئ للديــن. ويقودنــا ذلــك فــي النهايــة، إلــى مجمــل التوصيــات الــيت مــن شــأنها 
تعزيــز اآلليــات الوطنيــة، وتقويــة أداء االســرتاتيجيات الوطنيــة ملكافحــة العنــف ضــد 

النســاء، أبرزهــا مــا يلــي:

- إحــداث تغيــ� اجتماعــي وثقافــي �واجهــة القيــم الســلبية الــيت تحــد مــن حريــة 
وكرامــة ا�ــرأة، وأبرزهــا العنــف ا�وجــه لهــا.

ــع أشــكال  ــة جمي ــم األســاس إلزال ــة التعلي ــدءاً مــن مرحل ــة الكتــب الدراســية ب - تنقي
ــا. ــة له ــة التقليدي التميــ� ضــد النســاء والصــورة النمطي

ــزة الثقافــة فــي املجتمــع، إلرســال إشــارات  - التنســيق مــع اإلعــالم وجميــع أجه
ــف. ــذ العن ــن النســاء ونب ــة ع إيجابي

- التوعيــة الحقوقيــة بجميــع الوســائل املبــا�ة وغــ� ا�بــا�ة، لتعريــف ا�ــرأة 
بحقوقهــا، واآلليــات ا�تاحــة لهــا للدفــاع عــن حقوقهــا، وكذلــك تشــجيعها لإلبــالغ عــن 

ــه. أي عنــف تتعــرض ل

- العمــل علــى تطويــر جميــع الت�يعــات، لكــي تتمــاىش مــع االتفاقيــات العا�يــة 
وال�امــات الــدول، إللغــاء أشــكال التميــ� كافــة ضــد ا�ــرأة، و"تجريــم" العنــف ا�وجــه 

لهــا.

- تطويــر البحــوث والدراســات املســحية، وقواعــد البيانــات القائمــة علــى النــوع 
االجتماعــي، لرصــد التطــور فــي مكافحــة العنــف ضــد ا�ــرأة، وكذلــك تفاعــالت األجهــزة 

ــة مــع النســاء. ا�عني

ــي،  ــف ا�جتمع ــرة العن ــة ظاه ــة"، �تابع ــرة "املراصــد االجتماعي ــف فك ــن توظي - يمك
ــال. خاصــة ا�وجــه ضــد النســاء واألطف

- تجديــد الخطــاب الديــين، وتعزيــز دوره فــي إزالــة الفهــم الخاطــئ للديــن، ومــا ي�تــب 
ــن  ــر قطــاع م ــيس إزاء الزوجــة، وتربي ــف الجســدي والنف ــزوج للعن ــر ال ــن تربي ــه م علي

الزوجــات لهــذا العنــف باعتبــاره حــق للــزوج.

- الــ�ام الدولــة بسياســات وموازنــات تســتجيب للنــوع االجتماعــي، أو احتياجــات 
النســاء فــي كل ا�ناطــق الجغرافيــة داخــل الدولــة، والــيت قــد تتنــوع فــي قيمهــا وتقاليدهــا 

واحتياجاتها.

ــزة  ــة األجه ــة لكاف ــات الوطني ــب اآللي ــن جان ــة، م - التمســك بحــق املســاءلة واملراقب
ا�عنيــة والقطاعــات ا�ســئولة عــن تنفيــذ الخطــط الوطنيــة �كافحــة العنــف ضــد النســاء.
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- توجيــه االهتمــام لبنــاء قــدرات املؤسســات املعنيــة بمكافحــة العنــف ضــد النســاء. 
خاصــة ا�راكــز الخاصــة باســتضافة ا�عنفــات، واألجهــزة ال�طيــة اليت تتابــع البالغات 

القانونيــة مــن جانــب ضحايــا العنــف، وكذلــك الخدمــات الصحيــة ا�عنيــة بالتأهيــل.

- تأســيس قواعــد بيانــات ذات مصداقيــة، وإلــى جانبهــا مــؤ�ات لقيــاس فاعليــة 
الجهــود الــيت تبــذل للحــد مــن العنــف ضــد النســاء، وبهــدف إمــكان رصــد التطــور أو 

الثغــرات فــي السياســات الت�يعيــة واالجتماعيــة، لحمايــة ا�ــرأة مــن العنــف.

- دمــج النســاء فــي عمليــة التنميــة الب�يــة املســتدامة، وتوفــ� اقــ�اب شــامل 
-ثقافــي حقــوق اجتماعــي اقتصــادي- لتحقيــق التمكــ� االقتصــادي وتوفــ� مــوارد 

للنســاء لتحقيــق حيــاة أفضــل، وفــي جــزء منــه التوعيــة الحقوقيــة.

- تعزيــز دور منظمــات املجتمــع املدنــي، التنمويــة والحقوقيــة لتقــوم بــدور أكــ� 
فاعليــة، �ســاندة وإنصــاف النســاء.
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