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ــا –  ــهد تقدًم ــا تش ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــزال منطق ال ت

ــع  ــادرات املجتم ــدة ومب ــة الجدي ــل السياســات الحكومي ــا بفع مدفوًع

ــا يف اتجــاه  املــدين – يف مــؤرشات الصحــة والتعليــم، كــام تشــهد تقدًم

ــوض  ــك النه ــا يف ذل ــني مب ــني الجنس ــاواة ب ــن املس ــد م ــق املزي تحقي

ــامل،  ــق الع ــع مناط ــال يف جمي ــو الح ــام ه ــن، ك ــرأة. ولك ــوق امل بحق

هنــاك طريــق طويــل ينبغــي أن يُقطــع قبــل أن تحصــل النســاء عــىل 

ــال.  ــع الرج ــة م ــاواة الحقيق املس

تســتند هــذه املذكــرة التوجيهيــة إىل بيانــات وتوصيــات مســتقاة مــن 

ــأن  ــة بش ــتقصائية الدولي ــة االس ــن الدراس ــج م ــة: نتائ ــوم الرجول مفه

ــا1  الرجــال واملســاواة بــني الجنســني - الــرشق األوســط وشــامل أفريقي

ــاء  ــاه النس ــل رف ــن أج ــرأة2 م ــد امل ــف ض ــاء العن ــوع إنه ــأن موض بش

والرجــال واألطفــال واملجتمعــات. وهــي تعطــي إرشــادات عامــة بشــأن 

ــراف  ــدين واألط ــع امل ــن املجتم ــرشكاء م ــا لل ــن به ــي ميك ــة الت الكيفي

الفاعلــة الرئيســية يف املنطقــة تصميــم الربامــج ومواءمتهــا والتأثــري 

عــىل بيئــة السياســات التــي تعــزز عــدم اللجــوء للعنــف يف املنــزل، ويف 

ــم  ــق أهــداف األم ــع إىل تحقي ــع التطل ــة، م ــن العام العمــل ويف األماك

ــام 2030.  ــول ع ــتدامة بحل ــة املس ــدة للتنمي املتح

ويُقصــد مــن التوصيــات التــي تقدمهــا هــذه املذكــرة أن تكــون 

مبثابــة إرشــادات إقليميــة، ينبغــي أن يتــم تكييفهــا أكــر بالنســبة 

للســياق ومواءمتهــا لالســتخدام عــىل املســتوى الوطنــي. أُنِتَجــت هــذه 

ــرى  ــة أخ ــرات توجيهي ــالث مذك ــع ث ــرتان م ــة باالق ــرة التوجيهي املذك

ــوع االجتامعــي،  ــة الخاصــة بالن بشــأن موضوعــات التنشــئة االجتامعي

والشــباب واألبــوة وتقديــم الرعايــة. عنــد مواءمــة محتــوى هــذه 

املذكــرة التوجيهيــة وتوصياتهــا، ينبغــي فهــم كٍل مــن النســاء والفتيــات 

ــم  ــن له ــراد الذي ــن األف ــني م ــني متباينت ــان كمجموعت ــال والفتي والرج

تجــارب مختلفــة واحتياجــات متفاوتــة، طبًقــا للنــوع االجتامعــي وامليــل 

ــدرات. ــي والق ــامء الدين ــي واالنت الجن

َمــت الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة بــني  ُصمِّ

ــة عــىل  الجنســني - الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا إللقــاء نظــرة كُليّ

حيــاة الرجــال والنســاء يف املنطقــة. تستكشــف الدراســة التــي انطــوت 

عــىل إجــراء مقابــالت مــع مــا يقــرب مــن 10,000 شــخص )مــن الرجــال 

ــدو  ــرأة وبرومون ــدة للم ــم املتح ــة األم ــا هيئ ــي أجرته ــاء(، والت والنس

ورشكاء البحــث املحليــني يف مــر ولبنــان )مبــا يف ذلــك الجئــني ســوريني( 

واملغــرب وفلســطني العديــد مــن الصــور النمطيــة التــي يشــيع ارتباطهــا 

بالرجــال والنســاء يف هــذه البلــدان، وتلقــي الضــوء عــىل املســارات نحــو 

املســاواة.
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ــواء يف  ــة، س ــرأة يف املنطق ــد امل ــف ض ــال للعن ــتخدام الرج ــيع اس يش

املنــزل أو يف املجــاالت العامــة، ويتخــذ جميــع األشــكال: الجســدي 

والجنــي والعاطفــي واالقتصــادي. وعــىل الرغــم مــن أن العديــد مــن 

ــاره ظاهــرة مــن املــايض،  الرجــال يصفــون العنــف ضــد الزوجــة باعتب

ــن باعتبــاره دليــالً عــىل أن عــدم شــيوع  مشــريين إىل وضــع املــرأة املُحسَّ

ــد  ــك. فق ــس ذل ــر عك ــات تظه ــه، إال أن البيان ــار قبول ــف وانحس العن

ــار  ــة أن انتش ــة العاملي ــة الصح ــا منظم ــي أجرته ــاث الت ــفت األبح كش

ــا عــىل مــدى العمــر يبلــغ 30 يف املائــة.  عنــف الرشيــك الحميــم عامليً

وتشــري بيانــات الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة 

ــا إىل أنــه يف  بــني الجنســني يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقي

مــر ولبنــان واملغــرب وفلســطني4 أبلــغ 10 يف املائــة إىل 45 يف املائــة 

تقريبًــا مــن الرجــال الذيــن ســبق لهــم الــزواج عــن اســتخدامهم العنــف 

الجســدي ضــد الرشيكــة، يف حــني أكــدت أعــداد مســاوية مــن النســاء 

ــة  ــدالت املرتفع ــر املع ــام تؤث ــف. ك ــذا العن ــل ه ــن ملث ــا تعرضه تقريبً

مــن العنــف العاطفــي )مثــل اإلهانــات واإلذالل والتخويــف والتهديــد( 

ــة  ــني 20 يف املائ ــا ب ــغ م ــد أبل ــاء. وق ــاة النس ــىل حي ــيًا ع ــريًا عكس تأث

ــف  ــن العن ــا م ــا م ــم نوًع ــن ارتكابه ــال ع ــن الرج ــة م إىل 80 يف املائ

العاطفــي ضــد زوجاتهــم. ويعــد التهــاون مــع اســتخدام الرجــال لعنــف 

ــر 90 يف  ــال، ذك ــبيل املث ــىل س ــار: فع ــع االنتش ــم واس ــك الحمي الرشي

املائــة مــن الرجــال و70 يف املائــة مــن النســاء يف مــر أنهــم يعتقــدون 

أن الزوجــة ينبغــي أن تتحمــل العنــف لــي تحافــظ عــىل كيــان األرسة. 

ــغ  ــدالت املُبل ــإن املع ــاث، ف ــملتها األبح ــي ش ــق الت ــة املناط ــرب كاف وع

عنهــا مــن ارتــكاب عنــف الرشيــك الحميــم بــني الرجــال الذيــن ســبق 

لهــم الــزواج والبالغــني مــن العمــر 18-59 عاًمــا وأعــداد النســاء الــاليت 

ســبق لهــن الــزواج يف الفئــة العمريــة 18-59 عاًمــا، والــاليت يبلغــن عــن 

تعرضهــن لعنــف الرشيــك الحميــم، تعــّد مرتفعــة، وهــو وضــع يعكســه 

الشــكل 5.1  
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الشكل رقم 1: تعرض النساء وارت�كاب الرجال لعنف الشريك الحميم العاطفي وعنف الشريك الحميم 

الجسدي

النســبة املئويــة مــن الرجــال الذيــن ســبق لهــم الــزواج والذيــن أبلغــوا عــن ارتكابهــم عنــف الرشيــك الحميــم مــن قبــل ومــن النســاء الــاليت ســبق 

لهــن الــزواج الــاليت أبلغــن عــن تعرضهــن لعنــف الرشيــك الحميــم، الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة بــني الجنســني يف منطقــة 

الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا 2016.
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العنف الجسدي للشريك الحميم

ــد  ــف ض ــاالت العن ــن ح ــى م ــة العظم ــن أن الغالبي ــم م ــىل الرغ ع

املــرأة يف املنطقــة وعــىل مســتوى العــامل يرتكبهــا الــرشكاء الحميمــون 

ــك  ــري الرشي ــن غ ــي م ــدي والجن ــف الجس ــور، إال أن العن ــن الذك م

الحميــم ميثــل مشــكلًة أيًضــا. ويشــمل مرتكبــو العنــف الجســدي مــن 

ــم  ــاء وغريه ــم، اآلب ــالغ عنه ــيع اإلب ــن يش ــم الذي ــك الحمي ــري الرشي غ

ــالء العمــل  ــاث(، واملعلمــني وزم ــور واإلن ــن الذك ــراد األرسة )م ــن أف م

واألغــراب. ويؤمــن أغلبيــة الرجــال والنســاء يف العديــد مــن البلــدان أنه 

إذا اغتُِصبَــت املــرأة فيجــب أن تتــزوج مغتصبهــا، عــىل الرغــم مــن أن 

النشــطاء يف العديــد مــن البلــدان يتحــدون هــذا االعتقــاد مــن خــالل 

ــاء  ــل إلغ ــة، مث ــات الترشيعي ــة واإلصالح ــة الجامهريي ــالت التوعي حم

بعــض القوانــني مؤخــرًا يف األردن ولبنــان واملغــرب، وهــي قوانــني كانــت 

ــن يتهمنهــم.  تتيــح للمغتصبــني تجنــب العقــاب مــن خــالل الــزواج مبَ

ومــن بــني أهــم اإلصالحــات التــي أجريــت مؤخــرًا مــا حــدث يف تونــس، 

حيــث أقــر الربملــان حزمــة ترشيعــات بشــأن منــع العنــف ضــد املــرأة 

ــام 6.2017  يف ع

يتخــذ العنــف ضــد النســاء أشــكاالً مختلفــة يف شــتى أرجــاء املنطقــة مبا 

ــة  ــك املناطــق املشــاركة يف أبحــاث الدراســة االســتقصائية الدولي يف ذل

ــط  ــرشق األوس ــة ال ــني يف منطق ــني الجنس ــاواة ب ــال واملس ــأن الرج بش

وشــامل أفريقيــا. إذ تشــهد مــر، عــىل ســبيل املثــال، معــدالت مرتفعــة 

ــاث، حيــث أبلغــت 92 يف  ــرت األعضــاء التناســلية لإلن مــن تشــويه أو ب

ــان  ــزواج عــن تعرضهــن للخت ــاليت ســبق لهــن ال ــة مــن النســاء ال املائ

ــني  ــاواة ب ــال واملس ــأن الرج ــة بش ــتقصائية الدولي ــة االس ــا للدراس طبًق

ــق 70  ــا، ويواف ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــني يف منطق الجنس

يف املائــة مــن الرجــال و56 يف املائــة مــن النســاء عــىل املامرســة )عــىل 

ــة يف مــر  ــة والصحي الرغــم مــن أن أحــدث االســتقصاءات الدميغرافي

أشــارت إىل انحســار املامرســة خــالل األعــوام األخــرية(.7 

ــف األخــرى  ــني صــور العن ويعــد التحــرش الجنــي يف الشــارع مــن ب

ضــد املــرأة الجديــرة بالذكــر يف املنطقــة، مبــا يف ذلــك التعليقــات 

ــني 31  ــا ب ــغ م ــز. يبل ــة أو التحديق/الغم ــية، واملالحقة/املتابع الجنس

ــل  ــوا مبث ــم قام ــة أنه ــال يف املنطق ــن الرج ــة م ــة و64 يف املائ يف املائ

هــذه األفعــال يف املــايض، يف حــني أن 40 يف املائــة إىل 63 يف املائــة 

ــواع مــن التحــرش  ــل هــذه األن مــن النســاء يبلغــن عــن تعرضهــن ملث

ــل هــذه  ــن ســبب مشــاركتهم يف مث ــؤالهم ع ــد س ــا.8 وعن ــٍت م يف وق

ــل  ــي تص ــال - والت ــن الرج ــى م ــة العظم ــت الغالبي ــات، أجاب املامرس

إىل 90 يف املائــة يف بعــض البلــدان - أنهــم فعلــوا ذلــك مــن أجــل 

ــاء  ــىل النس ــوم ع ــم الل ــاع منه ــة أرب ــان إىل الثالث ــى الثلث ــة، وألق املتع

الرتدائهــن مالبــس “اســتفزازية”. ومــن الالفــت للنظــر أن نســبًا مئويــة 

ــي شــملتها الدراســة  ــدان الت ــد مــن البل ــة مــن النســاء يف العدي مامثل

ــذه.  ــر ه ــة النظ ــات بوجه ــتقصائية مقتنع االس
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الشكل رقم 2: تجارب النساء وارت�كاب الرجال للتحرش واالعتداء الجنسي�ي

نســبة الرجــال الذيــن ارتكبــوا أفعــاالً مختــارة مــن التحرش/االعتــداء الجنــي ضــد النســاء، والنســاء الــاليت تعرضــن ملثــل هــذه األفعــال يف األماكــن 

العامــة، املعــدالت عــىل مــدى العمــر، الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة بــني الجنســني يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل 

أفريقيــا 20169.
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التحرش الجنسي في الشارع

ــالل  ــادة خ ــاء يف الزي ــد النس ــال ض ــه الرج ــذي يرتكب ــف ال ــل العن ميي

أوقــات األزمــات اإلنســانية، مبــا يف ذلــك النزاعــات والحــروب.10 وكــام 

ذكــر منهــاج عمــل بيجــني، “رغــم أن مجتمعــات بأكملهــا تعــاين مــن 

عواقــب النــزاع املســلح واإلرهــاب، فــإن النســاء والبنــات يتأثرن بشــكل 

ــب  ــايل يج ــهن.”11  وبالت ــع وجنس ــن يف املجتم ــبب مركزه ــاص بس خ

ــار  ــار آث عــىل واضعــي الربامــج والجهــات املانحــة أن يضعــوا يف االعتب

ــكاب  ــر ارت ــاء لخط ــرض النس ــىل تع ــة ع ــطة يف املنطق ــات النش النزاع

أشــكال متعــددة مــن العنــف ضدهــن.

تتســم جــذور العنــف ضــد املــرأة يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل 

أفريقيــا، كــام يف أجــزاء أخــرى مــن العــامل، بالتعقيــد. وتتضمن األســباب 

الجديــرة بالذكــر للعنــف ضــد املــرأة محدوديــة ســلطة املــرأة وقدرتهــا 

ــرض  ــف والتع ــربر العن ــي ت ــائعة الت ــلوكيات الش ــل، والس ــىل التنق ع

التــي شــملتها  األربعــة جميًعــا  البلــدان  الطفولــة. يف  للعنــف يف 

الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة بــني الجنســني 

ــة  ــف إىل ثالث ــغ نص ــا، أبل ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال يف منطق

أربــاع الرجــال أنهــم قــد تعرضــوا للعنــف الجســدي يف منازلهــم أثنــاء 

منوهــم، بينــام أبلــغ الثلثــان أو أكــر أنهــم تعرضــوا للعنــف الجســدي 

مــن ِقبــل املعلمــني أو النظــراء يف املدرســة. يف عــام 2015، وجــد 

الباحثــون أن 80 يف املائــة مــن األطفــال يف بعــض املواقــع املختــارة يف 

الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا تعرضــوا للعقــاب البــدين يف املنــزل.12 

ــي شــملتها الدراســة االســتقصائية  ــا الت ــدان األربعــة جميًع ،13 ويف البل

ــرشق  ــة ال ــني يف منطق ــني الجنس ــاواة ب ــال واملس ــأن الرج ــة بش الدولي

األوســط وشــامل أفريقيــا، وكــام شــوهد يف أنحــاء أخــرى مــن العــامل14، 

كان الرجــال الذيــن شــهدوا آباءهــم يســتخدمون العنــف ضــد أمهاتهــم 

والرجــال الذيــن تعرضــوا لصــورة مــا مــن العنــف يف طفولتهــم، أكــر 

ــم يف  ــك الحمي ــري ألن يبلغــوا عــن ارتكابهــم عنــف الرشي ــامالً بكث احت

عالقاتهــم كبالغــني.

توجيه برنامجي: منع العنف ضد المرأة 
واالستجابة له

ــرأة  ــف ضــد امل ــق خفــض مجــدي يف نســبة انتشــار العن ــرب تحقي يعت

وآثــاره الضــارة مــن بــني األولويــات العامليــة واإلقليميــة امللحــة والتــي 

ــا إال باســتخدام إطــار واســع ومتعــدد املســتويات15  ال ميكــن ُمعالجته

لفهــم العنــف ضــد املــرأة. يجــب عــىل الربامــج أن تضــع يف اعتبارهــا 

العوامــل التــي تُســهم يف العنــف ضــد النســاء عــىل املســتوى الفــردي 

األوســع،  واملجتمــع  املحــي  واملجتمــع  العالقــة  مســتوى  وعــىل 

والعالقــات املتشــابكة بــني هــذه املســتويات.16 وال ميكــن خفــض 

ــا ويف  ــرشق األوســط وشــامل أفريقي ــة ال ــرأة يف منطق ــف ضــد امل العن

شــتى أنحــاء العــامل إال مــن خــالل جهــود شــاملة ومتعــددة املســتويات 

ــوين  ــد القان ــب التأيي ــذا كس ــن ه ــات. ويتضم ــن القطاع ــد م يف العدي

ســواء للنهــوض بترشيعــات شــاملة تُجــرِّم كافــة أنــواع العنــف وتســاعد 

الناجيــات مــن العنــف يف الســعي للحصــول عــىل قــدر مــن العدالــة إذا 

اخــرتن ذلــك، وعــىل الخدمــات الصحيــة وخدمــات الدعــم االجتامعــي 

ملســاعدة الناجيــات مــن العنــف يف االلتئــام بعــد تجاربهــن الصادمــة؛ 

واملحادثــات عــىل مســتوى املجتمــع املحــي؛ والحمــالت التــي تهــدف 

ــا أو عاديًــا،  إىل تغيــري الســلوكيات التــي تقبــل العنــف باعتبــاره طبيعيً

ــتقصائية  ــة االس ــات الدراس ــا بيان ــرية. متنحن ــرى كث ــور أخ ــني أم ــن ب م

ــرشق  ــة ال ــني يف منطق ــني الجنس ــاواة ب ــال واملس ــأن الرج ــة بش الدولي

األوســط وشــامل أفريقيــا رؤى متعمقــة يف تجــارب النســاء مــع عنــف 

ــامل  ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــك يف منطق ــري الرشي ــف غ ــك وعن الرشي

أفريقيــا وتؤكِّــد عــىل الحاجــة لزيــادة االســتثامر يف وضــع الربامــج عــرب 

ــة املســتويات الســابق ذكرهــا.  كاف
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كيف يمكننا تعزي�ز برامج إلشراك الرجال 
في منع العنف ضد المرأة واالستجابة 

له في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا؟ 

يف العقــود األخــرية، حــدث تقــدم ال ميكــن إنــكاره يف النهــوض 

السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة يف منطقــة  املــرأة  بحقــوق 

الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا، مبــا يف ذلك عــن طريــق الترشيعات 

ــرأة. وبوجــه  ــف ضــد امل ــف صــور العن ــرّم مختل ــي تُج ــدة الت الجدي

عــام، تدعــو الدســاتري واألطــر الترشيعيــة يف جميــع أرجــاء املنطقــة 

ــرأة  ــة حقــوق امل ــني النســاء والرجــال وتهــدف لحامي إىل املســاواة ب

حتــى ميكنهــا العيــش حيــاة خاليــة مــن العنــف. وتعــد مثــل هــذه 

ــاء  ــة للقض ــري كافي ــا غ ــة ولكنه ــوة الزم ــة خط ــات الترشيعي الحامي

ــاك فجــوات كبــرية  عــىل العنــف ضــد املــرأة يف املنطقــة، وتظــل هن

أخــرى. وحتــى يف الســياق القانــوين الحــايل، تظــل هنــاك قيــود، 

كــام يعكــس ذلــك تحفظــات بعــض البلــدان عــىل اتفاقيــة الســيداو 

ــة إىل تحســني  ــة.17 وباإلضاف اســتناًدا إىل تفســريات ُمحافظــة للرشيع

تنفيــذ القوانــني التــي تضمــن حقــوق املــرأة يف العيــش حيــاة 

ــرأة  ــف ضــد امل ــع العن ــج من ــإن أفضــل برام ــف، ف ــن العن ــة م خالي

ــا يجــب  ــه يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقي واالســتجابة ل

ــة: ــة التالي ــادئ التوجيهي ــا املب ــع يف اعتباره أن تض

مــن املحتمــل أال تكفــي الحمــات التــي تُنّفــذ مــرة واحــدة 	 

واملبــادرات القصــرة األمــد والربامــج املحــدودة التأثــر، لتنــاول 

مثــل هــذه املشــكلة امللحــة بشــكل جــذري، ولكــن يجــب وضــع 

مكونــات برامــج متــآزرة عــى املســتوى الفــردي واملؤســي 

ــد  ــف ض ــذور العن ــم ج ــي. تتس ــع املح ــتوى املجتم ــى مس وع

املــرأة بالتعقيــد كــام هــو الحــال بالنســبة آلثارهــا. وهــذه 

ليســت مشــكلة ميكــن ُمعالجتهــا مــن خــالل حلــول بســيطة، إال 

ــذ  ــم وتُنفَّ ــي تُصمَّ ــتوى العامل ــىل املس ــج ع ــن الربام ــري م أن الكث

كــام لــو كانــت كذلــك. تُظهــر األدلــة الدوليــة أن الحمــالت 

ــج  ــج الربام ــن نُه ــا م ــي أو غريه ــع املح ــدة يف املجتم ــرة واح مل

ــرأة  ــد امل ــف ض ــة العن ــة قضي ــة ملُعالج ــد واملنعزل ــرية األم القص

ــددة،  ــاليب متع ــج أس ــتخدم الربام ــب أن تس ــة.18 يج ــري كافي غ

املصلحــة، وأن  مــع مختلــف جامعــات أصحــاب  تعمــل  وأن 

تُتنــاول أكــرب عــدد ممكــن مــن عوامــل الخطــر الكامنــة للعنــف 

وأن تقــوم بذلــك يف شــتى املحليــات. إذ يجــب عــىل برنامــج 

يوفــر خدمــات  أن  املثــال،  ســبيل  عــىل  الجامعــي،  للتعليــم 

ــة إىل خدمــات االستشــارات والدعــم النفــي، وأن يُنشــئ  اإلحال

ــن.  ــا، إن أمك ــاون معه ــف أو يتع ــد العن ــة ض ــالت جامهريي حم

ــاول هــذا النــوع مــن األســاليب املســتوى الفــردي ومســتوى  يتن

العالقــة واملســتوى املجتمعــي يف آن واحــد. وتعــد تكاليــف مثــل 

ــج  ــي الربام ــث واضع ــام يح ــة، م ــة للغاي ــلوب مرتفع ــذا األس ه

والجهــات املانحــة عــىل حــٍد ســواء عــىل العمــل بطُــرق ُمنّســقة، 

والنظــر إىل عمــل منظمــة كٍل منهــم باعتبــاره جــزًءا مــن حركــة 

متســقة أكــرب تهــدف إىل التصــدي للعنــف. وحــني يســتحيل 

نــات الربامــج باعتبارهــا منظمــة واحــدة،  قيــادة العديــد مــن مكوِّ

ــال  ــة يف املج ــهامات الالزم ــم اإلس ــم وفه ــم تقيي ــن امله ــه م فإن

ــا إليهــا يف مــكان معــني. عــىل ســبيل  ــرب األشــد احتياًج ــي تعت الت

ــأن  ــرتك بش ــي املش ــدة العامل ــم املتح ــج األم ــدد برنام ــال، يح املث

الخدمــات األساســية للنســاء والفتيــات املعرضــات للعنــف - 

وهــو رشاكــٌة بــني هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، وصنــدوق األمــم 

املتحــدة للســكان ومنظمــة الصحــة العامليــة وبرنامــج األمــم 

ــدرات  ــي باملخ ــدة املعن ــم املتح ــب األم ــايئ ومكت ــدة اإلمن املتح

تقدمهــا  أن  يجــب  التــي  األساســية  الخدمــات   - والجرميــة 

ــة،  ــة والعدال ــة والرشط ــات االجتامعي ــة والخدم ــات الصح قطاع

ــية  ــات األساس ــيق الخدم ــة لتنس ــادئ التوجيهي ــدد املب ــام يح ك

املبــادئ  تــم تحديــد  التنســيق وآلياتهــا.  وعمليــات حوكمــة 

األساســية  للعنــارص  بالنســبة  الخدمــات  لتقديــم  التوجيهيــة 

لــكل خدمــة مــن الخدمــات األساســية لضــامن تقديــم خدمــات 

عاليــة الجــودة، ولضــامن الفعاليــة التــي يوفرهــا املنهــج الشــامل 

واملتعــدد القطاعــات.
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يف الغالــب، يقــع املامرســون فريســة للحاجــة امللحــة التخــاذ 

إجــراءات ملجابهــة العنــف ضــد املــرأة. ونــادًرا مــا تتــاح لهــم 

فــرص التدبــر يف تصميــم مرشوعاتهــم، أو التعلــم مــن خــربات 

ــور. ويف  ــو والتط ــداف للنم ــع أه ــن، أو وض ــن اآلخري املبتكري

بعــض األوقــات، حتــى الجهــود ذات أفضــل النوايــا، حــني تُنّفــذ 

ــن أن  ــر، ميك ــن التفك ــل م ــدون القلي ــة وب ــذه العجل ــل ه مبث

ينتهــي بهــا األمــر لتكــون غــري فعالــة أو أســوأ مــن ذلــك، بــأن 

تكــون ضــارة للنســاء األشــد احتياًجــا للدعــم. وملجابهــة هــذا 

التحــدي، أطلــق املركــز الــدويل للبحــوث املتعلقــة باملــرأة أداة 

ــي  ــامت الت ــت للمنظ ــبكة اإلنرتن ــىل ش ــد ع ــم ذايت تعتم تقيي

تعمــل يف ســبيل التصــدي للعنــف ضــد املــرأة. وتهــدف األداة 

إىل تيســري التفكــر داخــل منظــامت منــع العنــف التــي متثــل 

القاعــدة العريضــة، ومســاعدتها يف تحديــد نقــاط القــوة 

ــر  ــدرات. وتوف ــاء الق ــات بن ــني وأولوي ــرص التحس ــج وف للربام

األداة عمليــة تقييــم بســيطة عــىل مقيــاس مكــون مــن أربــع 

نقــاط، باســتخدام عــرشات املــؤرشات املســتمدة مــن األدبيــات 

الدوليــة بشــأن املامرســات األكــر أخالقيــة وفعاليــة يف مجابهــة 

ــد  ــة لحش ــئلة مخصص ــود أس ــع وج ــرأة، م ــج امل ــف ض العن

املجتمــع املحــي وخدمــات الدعــم الصحــي واالجتامعــي 

ــاالت  ــالم واالتص ــد واإلع ــب التأيي ــة وكس ــاعدة القانوني واملس

وبنــاء القــدرات والــرشاكات. ابــدأ عمليــة التقييــم الــذايت 

http://vaw.icrw.org :ــارة ــالل زي ــن خ ــك اآلن م ملنظمت

أداة التقييم الذايت غري متاحة بعد باللغة العربية.

http://vaw.icrw.org
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الذهــاب إىل مــا هــو أبعــد مــن مجــرد اإلقــرار بعــدم املســاواة. 	 

والعمــل، بــدالً مــن ذلــك، للدخــول يف تحــٍد مبــارش مــع املعايــر 

ــال  ــتخدام الرج ــربر اس ــاواة وت ــدم املس ــل ع ــي تطي ــارة الت الض

ــل  ــاعد تحوي ــن أن يس ــا. وميك ــام األول، وتغيره ــف يف املق للعن

معايــري النــوع االجتامعــي بهــذه الطريقــة عــىل تجنــب العواقــب 

تتعــرض  قــد  املثــال،  ســبيل  عــىل  املقصــودة.  غــري  الســلبية 

ــك  ــف الرشي ــا لخطــر عن ــا اقتصاديً ــاليت يكتســب وضًع النســاء ال

الحميــم بصــورة أكــرب إذا مل يتــم ُمعالجــة األفــكار الســائدة 

بشــأن الرجولــة وكســب الدخــل مــع رشكائهــن مــن الذكــور. 

ويقــوم أحــد مناهــج التحــول يف قضايــا النــوع االجتامعــي، وهــو 

ــني  ــع ب ــر، بالجم ــني يف م ــني الجنس ــؤ ب ــوذج التكاف ــرشوع من م

ــة يف  ــات الخاص ــة واملؤسس ــري الحكومي ــامت غ ــة واملنظ الحكوم

تدخــل مبتكــر يســعى إىل منــع العنــف ضــد املــرأة وخفــض 

معدالتــه جنبًــا إىل جنــب مــع مبــادرات التمكــني االقتصــادي 

ــة التــي  للمــرأة. ويحقــق املــرشوع هــذا مــن خــالل فهــم الكيفي

ــتهدفة  ــة املس ــات املحلي ــاء يف املجتمع ــال والنس ــا الرج ــي به يبن

ــات،  ــي والعالق ــوع اجتامع ــكل ن ــددة ل ــة املح األدوار االجتامعي

مــع الرتكيــز عــىل املفاهيــم الدينيــة واالجتامعيــة الخاطئــة التــي 
ــني.19 ــني الزوج ــف ب ــر العن ــزز تربي تع

يجــب عــى الربامــج أن تضــع حقــوق املــرأة وســامتها يف جوهــر 	 

عملهــا، وأن تحافــظ عــى تضامــن الحركــة ومســاءلتها عنــد 

إرشاك الرجــال. يقــر النشــطاء واملامرســون وصّنــاع السياســات يف 

ــود  ــان يف جه ــال والفتي ــة إرشاك الرج ــامل بأهمي ــاء الع ــتى أنح ش

منــع العنــف ضــد املــرأة ويف تعزيــز املســاواة بــني الجنســني 

ــن هــذه املعالجــة  ــادل إخــراج الرجــال م ــد يُع ــام. وق بشــكل ع

وضــع عــبء مهمــة إنهــاء وبــاء عاملــي يحــدث عــىل نطــاق واســع 

ــام  ــات. ك ــاء والفتي ــل النس ــىل كاه ــال، ع ــال الرج ــورة أفع يف ص

يعــد أيًضــا تــرك الرجــال خــارج حركــة منــع العنــف إهــداًرا للتأثــري 

اإليجــايب املحتمــل للكثــري مــن الرجــال - الذيــن ميثلــون األغلبيــة 

يف معظــم الحــاالت - الذيــن ينبــذون العنــف ضــد املــرأة. ولكــن، 

ــد  ــًة يف ح ــًدا غاي ــان” أب ــال والفتي ــل “إرشاك الرج ــب إال مُيثِّ يج

ذاتــه. إذ تفقــد أي أســاليب مدروســة إلرشاك املزيــد مــن الرجــال 

ــدأ  ــني تب ــا ح ــني قيمته ــني الجنس ــاواة ب ــل املس ــان يف عم والفتي

ــوع  ــم القامئــة عــىل الن مثــل هــذه الربامــج يف تكــرار أوجــه الظل

االجتامعــي بــدالً مــن أن تقاومهــا، عــىل ســبيل املثــال، مــن خــالل 

إعطــاء مســاحات زائــدة ألصــوات الرجــال وآرائهــم وقيادتهــم مــع 

تــرك النســاء عــىل الهامــش. وهــذا مــا يحــدث يف معظــم األحيــان. 

ــج  ــي الربام ــات أجــري مؤخــرًا عــن أن ثلث ــغ اســتعراض لألدبي أبل

ــان يف مجــال األهــداف  ــة التــي تعمــل مــع الرجــال والفتي العاملي

ــد  ــة أو أي جه ــأي توعي ــم ب ــي مل تق ــوع االجتامع ــة بالن املتعلق

ــاًء عــىل االحتياجــات التــي عــربت  بتحديــد أولويــات أنشــطتها بن

ــل  ــي تعم ــج الت ــىل الربام ــب ع ــات.20 يج ــاء أو الفتي ــا النس عنه

ــه  ــدي ل ــرأة والتص ــد امل ــف ض ــع العن ــان ملن ــال والفتي ــع الرج م

أن تحقــق االتســاق بينهــا وبــني أولويــات النســاء وقيادتهــن، وأال 

ــام تحــرك النســاء. ــواىن يف الخضــوع للمســاءلة أم تت

الرتكيــز عــى املجتمــع املحــي للمســاعدة يف تجنــب املفاهيــم 	 

نتائــج عكســية.  التــي تعطــي  بالرجــال والنســاء  املتعلقــة 

ــة، ال يعيــش الرجــال  ــدة للغاي ــة واملُقيِّ حتــى يف البيئــات األبوي

والنســاء يف معــزل عــن بعضهــم البعــض، عــىل الرغــم مــن 

ــن  ــيء م ــي ب ــن أن توح ــات ميك ــج والسياس ــق الربام أن وثائ

ــك. ولكــن، يعيــش الرجــال والنســاء يف مجتمــع محــي مــع  ذل

بعضهــم البعــض، وتتحــدد أدوارهــم ومســئولياتهم بحســب 

العالقــة بينهــم، وليــس يف معــزل عنهــا. وبالتــايل، فقــد متكنــت 

ــة مــن  بعــض منــاذج برامــج منــع العنــف مــن تحقيــق الفعالي

ــا واســتخدام رســائل  ــة بأكمله خــالل إرشاك املجتمعــات املحلي

تتعلــق برفــاه املجتمــع املحــي بــدالً مــن إرشاك جامعــات 

ــس. ــوع الجن ــب ن ــددة بحس ــائل مح ــتهدفة ورس مس

ــد 	  ــال ض ــف الرج ــرب عن ــوح. يعت ــي وطم ــلوب متكين ــاع أس اتب

النســاء انتهــاكاً لحقــوق اإلنســان، ويُغــري هــذا باتبــاع أســلوب 

 ” ــريِّ ــح ويُع ــف أو “يفض ــذا العن ــىل أرضار ه ــد ع ــي يؤك برامج

بعــض  ذلــك يف  يســتلزم  بــل   - البارزيــن  العنــف  مرتكبــي 

املجتمــع  مــن عمــل  املســتفادة  الــدروس  ولكــن  األحيــان. 

املحــي ملجابهــة العنــف تُظهــر أن املشــاركني يف الربنامــج ال 

ــة  ــج ال تســتخدم ســوى نغم ــريًا باملشــاركة يف برام ــون كث يهتم

مربع 2

MenEngage مجموعة أدوات تحالف
أصــدر تحالــف MenEngage، وهــو عبــارة عــن شــبكة عامليــة 

تضمــن 700 مــن منظــامت املجتمــع املــدين التــي تعمــل مــع 

الرجــال والفتيــان للنهــوض بالعــدل بــني الجنســني، مجموعــة 

أدوات لدعــم املنظــامت األعضــاء يف التحالــف لضــامن اتســاق 

كل مكــون مــن مكونــات عملهــا، يف كل مرحلــة، مــع مبــادئ 

التضامــن واملســاءلة أمــام منظــامت وحــركات حقــوق املــرأة يف 

األماكــن املجــاورة لهــا. وميكــن أن تســاعد املبــادئ التوجيهيــة 

أي   MenEngage بتحالــف  الخاصــة  األدوات  ومجموعــة 

ــرشق األوســط  ــة ال ــان يف منطق ــال والفتي ــج يضــم الرج برنام

ــة  ــود املحلي ــه الجه ــم عمل ــامن أن يدع ــا لض ــامل أفريقي وش

التــي تقودهــا النســاء. 

املعايري واملبادئ التوجيهية الخاصة باملساءلة: 

/11/http://menengage.org/wp-content/uploads/2015

MenEngage_Accountabi lity-Standards-and-

 Guidelines.pdf

مجموعة أدوات التدريب يف مجال املساءلة: 

http://menengage.org/wp-content/uploads/201511//

MenEngage-Accountability-Toolkit.pdf 

املبــادئ التوجيهيــة ومجموعــة األدوات الخاصــة باملســاءلة 

ــة.  ــة العربي ــد باللغ ــة بع ــري متاح غ

http://menengage.org/wp-content/uploads/2015/11/MenEngage_Accountability-Standards-and-Guidelines.pdf  
http://menengage.org/wp-content/uploads/2015/11/MenEngage_Accountability-Standards-and-Guidelines.pdf  
http://menengage.org/wp-content/uploads/2015/11/MenEngage_Accountability-Standards-and-Guidelines.pdf  
http://menengage.org/wp-content/uploads/2015/11/MenEngage_Accountability-Standards-and-Guidelines.pdf  
http://menengage.org/wp-content/uploads/2015/11/MenEngage_Accountability-Standards-and-Guidelines.pdf  
http://menengage.org/wp-content/uploads/2015/11/MenEngage-Accountability-Toolkit.pdf  
http://menengage.org/wp-content/uploads/2015/11/MenEngage-Accountability-Toolkit.pdf  


فهم كيفية إشراك الرجال في مناهج التحول 11
في قضايا النوع االجتماعي إلنهاء العنف ضد المرأة

ســلبية يف إطارهــا ورســائلها. وأكــر الربامــج فعاليــة هــي تلــك 

“مســتفيدين”  باعتبارهــم  للمشــاركني  فيهــا  يُنظــر  ال  التــي 

بــل باعتبارهــم وكالء ُممّكنــني بالكامــل للتحكــم يف حياتهــم 

والصــور  امللصقــات  تكــون  أن  املتوقــع  ومــن  ومســتقبلهم. 

شــارع  أو  العنــف  مــن  خاليــة  مزدهــرة  أرسة  تُظهــر  التــي 

ــر  ــي، أك ــن التحــرش الجن ــة م ــة خالي ــاة يف مدين ــض بالحي ناب

ــة بصــور العنــف  ــا عــىل املشــاركة باملقارن ــا وحثً ــة ومتكيًن فعالي

ــور.   ــتثارة الجمه ــا اس ــد منه ــي يُقص ــاءات الت ــات واإلس واإلصاب

وميكــن أن توضــع عــىل هــذه الصــور أصــوات الرجــال الكثــريون 

ــن يحــددون  ــا الذي ــرشق األوســط وشــامل أفريقي ــة ال يف منطق

هوياتهــم بفخــر اســتناًدا إىل رفــض كافــة أشــكال العنــف ضــد 

ــرأة.  امل

الدوليــة21  املؤسســات  قيــادة  تحــت  األدلــة.  قاعــدة  اســتخدام 

واإلقليميــة عــىل حــٍد ســواء، مبــا يف ذلــك مركــز املــرأة العربيــة للتدريــب 

واألبحــاث )مركــز كوثــر(، ومؤسســة أبعــاد، ورشكاء األبحــاث يف الدراســة 

االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة بــني الجنســني وغريهــم، 

هنــاك فهــم أفضــل ألســاليب ومنهجيــات الربامــج التــي ثبــت أنهــا أكــر 

فعاليــة يف التصــدي للعنــف ضــد املــرأة. وتعتــرب املــوارد املتاحــة عــىل 

http://www.whatworks.( الناجحــة”  “األمــور  اإللكــرتوين  املوقــع 

co.za/( ذات قيمــة خاصــة يف هــذا الصــدد. 

كسب الت�أي�يد التخاذ إجراءات: إنشاء 
بيئة مواتية لمنع العنف ضد المرأة

تعتــرب القوانــني السياســات واملامرســات الداعمــة داخــل املــدارس وقطاع 

الصحــة ومنظومــة العدالــة مــن املكونــات األساســية ملنــع العنــف ضــد 

ــة والدعــم  ــه موضــع املســاءلة وتحقيــق العدال املــرأة، ولوضــع مرتكبي

ــة  ــات الوطني ــار السياس ــع يف االعتب ــب أن توض ــف. ويج ــا العن لضحاي

القامئــة بشــأن هــذه املوضوعــات يف شــتى أنحــاء املنطقــة عنــد مواءمــة 

توصيــات هــذه املذكــرة التوجيهيــة عــىل املســتوى الوطنــي. 

يحــق للبلــدان يف شــتى أنحــاء املنطقــة أن تحتفــل بانتصــارات حــركات 

النســاء املحليــة يف الوصــول إىل إقــرار ترشيعــات العنــف املنــزيل خــالل 

الســنوات األخــرية. وتشــري بيانــات االســتقصاءات الدميغرافيــة والصحيــة 

ــد  ــات ض ــا ترشيع ــدان له ــن يف بل ــاليت يعش ــاء ال ــة إىل أن النس العاملي

ــن  ــة ع ــبعة يف املائ ــل س ــبة تق ــف بنس ــن للعن ــزيل يتعرض ــف املن العن

النســاء يف البلــدان التــي ال توجــد لديهــا مثــل هــذه القوانــني. وباإلضافة 

ــص  ــع يخ ــه ترشي ــد خالل ــايف كان للبل ــام إض ــط كل ع ــك، يرتب إىل ذل

العنــف املنــزيل بانخفــاض انتشــار العنــف بنحــو اثنــني يف املائــة.22 وتعد 

هــذه االنخفاضــات ذات مغــزى وُملهمــة، ولكنهــا بالطبــع ال متثــل حــالً 

كامــالً لقضيــة العنــف ضــد النســاء يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل 

مربع 3

ــادرة  ــن مب ــزٌء م ــو ج ــع” ه ــة للجمي ــرة آمن ــج “القاه برنام

ــي  ــة األمــم املتحــدة للمــرأة، والت ــة لهيئ ــة العاملي املــدن اآلمن

تغطــي أكــر مــن 20 مدينــة. يهــدف برنامــج “القاهــرة آمنــة 

للجميــع” إىل منــع وخفــض التحــرش الجنــي وصــور العنــف 

ــوِّن  ــىل مك ــوي ع ــة، ويحت ــن العام ــرى يف األماك ــي األخ الجن

ــور.   إلرشاك الذك

ــج  ــوك شــارك يف برنام ــر، وهــو ســائق توكت ــش محمــد من يعي

املــدن اآلمنــة، يف منــزل أرستــه مــع أربــع أخــوات وأمــه. 

ــة  ــة عصبي ــف وبطريق ــي بعن ــل أم ــت أعام ــة، كن “يف البداي

ووحشــية. ولكــن، بعــض انضاممــي إىل املــرشوع، تعلمــت 

كيــف أتعامــل مــع النســاء، وبخاصــة مــع أخــوايت وأمــي. 

أعمــل كســائق توكتــوك، وأنــا اآلن أحــرتم النســاء الــاليت يركــن 

معــي. يف املــايض، كنــت أتعامــل مــع الشــارع عــىل أنــه 

مخصــص يل وحــدي، وليــس للنســاء الحــق حتــى يف الســري يف 

الشــارع. حتــى يف املنــزل، كنــت أرضب أختــي الصغــرية وأرصخ 

يف وجههــا. وكنــت أرص عــىل تلبيــة مطالبــي عىل الفــور، وإذا مل 

يحــدث هــذا، كنــت أرصخ وأتشــاجر وأفتعــل املشــكالت. ومنذ 

انضاممــي إىل برنامــج “مــدن آمنــة”، أدركــت أننــي كنــت 

ســبب املشــكلة. كنــت أنــا الــذي ال يعــرف كيــف يتعامــل مــع 

ــم.” ــايت معه ــت عالق ــك أصلح ــن، لذل اآلخري

أُطلِــَق الربنامــج )2011-2018( بدعــم مــن وكالــة التنميــة 

األورويب  واالتحــاد  املتحــدة،  للواليــات  التابعــة  الدوليــة 

والوكالــة اإلســبانية للتعــاون يف مجــال التنميــة الدوليــة، ومــن 

خــالل رشاكــة قويــة مــع حكومــة مــر والنســاء عــىل مســتوى 

ــم املتحــدة  ــة األم ــة وهيئ القاعــدة واملنظــامت غــري الحكومي

البرشيــة  للمســتوطنات  املتحــدة  األمــم  للمــرأة وبرنامــج 

ووكاالت األمــم املتحــدة األخــرى والقطــاع الخــاص ورشكاء 

ــن. آخري

مربع 4

صور من حملة للتمكني
متاشــيًا مع اســرتاتيجية مؤسســة أبعــاد - مركز املوارد للمســاواة 

بــني الجنســني، والتي تهــدف إىل إرشاك الرجال والفتيــان - جنبًا 

ــد  ــف ض ــة العن ــات - يف مقاوم ــاء والفتي ــع النس ــب م إىل جن

ــرب  ــن الثاين/نوفم ــاد يف 12 ترشي ــة أبع ــت مؤسس ــرأة، نظّم امل

ــوة  ــريوت لدع ــطاء يف ب ــن النش ــت 350 م ــرية ضّم 2017 مس

الســلطات إىل زيــادة عقوبــة االغتصــاب داخــل األرسة. ارتــدى 

 ”WithTheIncrease#“ ــا ــوٌب عليه ــات مكت ــاركون عالم املش

ــس  ــدة خم ــجن مل ــة الس ــارة إىل عقوب ــادة( لإلش ــم الزي )ادع

ــراد األرسة،  ــد أف ــف ض ــو العن ــا مرتكب ــي يواجهه ــنوات الت س

طبًقــا للــامدة 506 مــن قانــون العقوبــات اللبنــاين. وباإلضافــة 

ــجن  ــال زي الس ــن الرج ــرى م ــة أخ ــدت جامع ــك، ارت إىل ذل

ــزًا للحاجــة لفضــح جرميــة  ووضعــوا السالســل يف أيديهــم، رم

ــة القامئــة.  ــظ العقوب ــراد األرسة ولتغلي اغتصــاب أف

http://www.whatworks.co.za/
http://www.whatworks.co.za/
http://www.whatworks.co.za/
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ــة  ــطاء يف املنطق ــىل النش ــب ع ــامل. ويج ــاء الع ــتى أنح ــا ويف ش أفريقي

االســتمرار يف جهــود وقــف العنــف بنفــس القــدر مــن الشــدة يف مجــال 

القوانــني الســارية.

ــة الرئيســية يف األمــم املتحــدة  وميكــن للمجتمــع املــدين والجهــات الفاعل

ــاع  ــام بــدور - وقــد قــام بــه بالفعــل مــن قبــل - يف التأثــري عــىل صّن القي

ــن  ــة م ــري ذات الصل ــيني والجامه ــة الرئيس ــاب املصلح ــات وأصح السياس

أجــل الدعــوة إىل تغيــري السياســات.23 ميكــن القيــام بكســب التأييــد بطــرٍق 

عديــدة: مــن خــالل البيانــات الكتابيــة أو االجتامعــات أو اإلحاطــات مــع 

ــرشاكات  ــاء ال ــن خــالل بن ــرار؛ أو م ــع الق ــات صن ــاع السياســات وجه صّن

والتحالفــات واتخــاذ إجــراءات جامعيــة مــن خاللهــا؛ أو مــن خــالل قيــادة 

حمــالت التواصــل املوجهــة أو جهــود الراميــة إلرشاك وســائل اإلعــالم. 

ميكــن يف بعــض األحيــان أن متثــل االســرتاتيجيات أو “خطــط العمــل” 

الوطنيــة آليــة مفيــدة إلحــداث التعــاون بــني الجهــات الفاعلــة يف املجتمــع 

املــدين والحكومــة، وإتاحــة إخضــاع كال املجموعتــني للمســاءلة أمــام 

األخــرى. ولكــن، كــام يــروي اســتعراض لألدبيــات شــارك يف تأليفــه مؤخــرًا 

مركــز كوثــر، “هنــاك عــدد قليــل مــن البلــدان ]يف منطقــة الــرشق األوســط 

وشــامل أفريقيــا[ التــي وضعــت سياســات أو اســرتاتيجيات أو خطــط 

ــع  ــس بجمي ــوع الجن ــىل ن ــم ع ــف القائ ــىل العن ــًة ع ــز رصاح ــة ترك وطني

ــرتاتيجيات  ــة االس ــد لرتجم ــتثمر الجه ــك اس ــن ذل ــل م ــدد أق ــوره، وع ص

القامئــة إىل ترشيعــات ُمحّســنة أو برامــج وخدمــات أفضــل عــىل األرض.”24 

وتتضمــن بعــض االســتثناءات امللحوظــة التــي ذُكــرت يف نفــس االســتعراض 

القوانــني الجديــدة للتصــدي لتشــويه/برت األعضــاء التناســلية لإلنــاث 

والتحــرش الجنــي يف األماكــن العامــة )مــر(؛ والسياســات التــي تنشــئ 

مراكــز لحاميــة الناجيــات )فلســطني(؛ والسياســات الجديــدة يف مــر 

ــل.  ــكان العم ــي يف م ــي تتصــدى للتحــرش الجن واألردن واملغــرب الت

ــة  ــات التحويلي ــل السياس ــن أج ــد م ــب التأيي ــام بكس ــم القي ــن امله م

بالنســبة للنــوع االجتامعــي. هــذه السياســات هــي تلــك التــي تحــدد 

رصاحــًة ديناميــات الســلطة غــري املتكافئــة، واألســباب الجذريــة للعنــف 

ضــد املــرأة وتتصــدى لهــا، وتســعى بنشــاط لتحــدي وتحويــل ديناميــات 

النــوع االجتامعــي القامئــة والضــارة وأوجــه انعــدام التــوازن يف الســلطة 

)انظــر األمثلــة الــواردة يف الجــدول أدنــاه(.

االستفادة من المعاي�ي الدولية: أهداف 
التنمية المستدامة

ــرارات ومنصــات العمــل  ــات )األهــداف والق ــن اآللي ــد م ــاك العدي هن

مــة لوضــع الحكومــات الوطنيــة  الدوليــة، مــن بــني أشــياء أخــرى( املُصمَّ

موضــع املســاءلة عــن تعزيــز املســاواة بــني الجنســني وعــن منــع العنف 

ضــد النســاء عــىل املســتوى العاملــي.25 ومــن الجديــر بالذكــر أن جميــع 

الــدول العربيــة، باســتثناء الصومــال والســودان، صّدقــت عــىل اتفاقيــة 

الســيداو، التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف عــام 1979. 

وعــىل الرغــم مــن أن أغلبيــة هــذه الــدول أبــدت يف البدايــة تحفظــات 

عــىل بعــض نصوصهــا الرئيســية، عنــد التصديــق، إال أن بعــض البلــدان 

ــل املغــرب، ســحبت تحفظاتهــا خــالل الســنوات األخــرية، يف إشــارة  مث

ُمشــّجعة عــىل التقــدم املُحــرز.27,26 

تتيــح أهــداف التنميــة املســتدامة28 الخاصــة بخطــة التنميــة املســتدامة 

ــرأة.  ــد امل ــف ض ــة العن ــي بقضي ــامم العامل ــة لالهت ــام 203029 فرص لع

ــق  ــة خاصــة إىل تحقي ــم 5 بصف ــة املســتدامة رق يهــدف هــدف التنمي

املســاواة بــني الجنســني بحلــول عــام 2030. وهــو يتضمــن أيًضــا غايــة 

محــددة تهــدف إىل القضــاء عــىل جميــع أشــكال العنــف ضــد جميــع 

ــار  ــك االتج ــا يف ذل ــاص، مب ــام والخ ــني الع ــات يف املجال ــاء والفتي النس

ــواع االســتغالل. ــك مــن أن بالبــرش واالســتغالل الجنــي وغــري ذل

املتحــدة  األمــم  املــدين ورشكاء  املجتمــع  يدعــم رشكاء  أن  “ ميكــن 

الحكومــات30 يف الوصــول إىل هــذا الهــدف بطــرق عديــدة، مبــا يف ذلــك 

ــة: ــراءات التالي ــام باإلج ــالل القي ــن خ م

ــاء قدراتهــا عــىل فهــم الكيفيــة التــي تــؤدي بهــا أوجــه انعــدام 	  بن

ــوع  ــىل الن ــة ع ــاء، القامئ ــال والنس ــني الرج ــلطة ب ــاواة يف الس املس

ــرأة؛  ــد امل ــف ض ــي، إىل العن االجتامع

تقديــم أفضــل املامرســات القامئــة عــىل األدلــة يف الُنهــج الربامجيــة 	 

ــة وإلخضــاع  ــري العنيف ــة وغ ــات الصحي ــز العالق ــات لتعزي والسياس

ــات؛  ــة للناجي مرتكبــي العنــف للمســاءلة وتوفــري العدال

جمــع البيانــات املُصّنفــة بشــأن ســلوكيات وتوجهــات كل مــن 	 

الرجــال والنســاء فيــام يتعلــق بالعنــف؛ 

بنــاء رشاكات مــع املجتمــع املــدين للتنفيــذ الفّعــال للسياســات 	 

والربوتوكــوالت والربامــج لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة 

التنميــة املســتدامة.

نقاط الدخول والغايات المحتملة لكسب 
الت�أي�يد على المستوى الوطني 

وميكــن الدعــوة إىل تبنــي العديــد مــن أمثلــة السياســات الوطنيــة 

)املوضحــة يف الجــدول أدنــاه( وتنفيذهــا وإنفاذهــا ملنــع العنــف ضــد 

املــرأة. ويف الوقــت نفســه، ميكــن بــذل الجهــود لوضــع مرتكبــي العنــف 

ــف.  ــا العن ــم لضحاي ــة والدع ــة العدال ــري أنظم ــاءلة وتوف ــع املس موض

ــري  ــياق قط ــكل س ــدروس ل ــكل م ــة بش ــذه األمثل ــل ه ــب تعدي ويج

خــاص.  
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الت�أي�يــد فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا لمنــع العنــف ضــد المــرأة  مجــاالت لكســب 
لــه والتصــدي 

التوصيةالحالةالسياسة 

ترشيعات 

العنف املنزيل

حتــى عــام 2016، كانــت الترشيعــات بشــأن العنــف املنــزيل أقــل انتشــاراً يف 

منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا باملقارنــة باملناطــق األخــرى مــن 

العــامل: حيــث 4 اقتصــادات فقــط مــن بــني 19 اقتصــاًدا متــت تغطيتهــا مثــل 
هــذه القوانــني.31

ــف  ــات العن ــن عقوب ــزد م ــات )ومل ت ــن ترشيع ــي مل تس ــادات الت يف االقتص

داخــل األرسة(، ال يــزال مــن املمكــن إقامــة الدعــوى نتيجــة العنــف املنــزيل 

مبوجــب القوانــني الجنائيــة العامــة، مثــل االعتــداء. ولكــن الترشيعــات 

املحــددة بالنســبة للعنــف املنــزيل تتنــاول العنــارص الفريــدة للعنــف 

ــن املســاعدة  ــاليت يطل ــة النســاء ال ــات لحامي ــراد األرسة وتدمــج آلي ــني أف ب

ــن.32  ودعمه

ويجــب أن يتضمــن ترشيــع العنــف املنــزيل قدًرا 

كبــريًا مــن التدريــب ألفــراد إنفــاذ القانــون، وأن 

ــل  ــًدا مث ــم إنفاذهــا جي ــري يت ــوي عــىل تداب يحت

التــي  املتخصصــة  واملحاكــم  الحاميــة  أوامــر 

تتمتــع بالحساســية والتدريــب الالزمــني للتعامــل 
ــزيل.33 ــا العنــف املن مــع قضاي

التحرش 

الجني

يف املنطقــة، يوجــد لــدى عــدد محــدود مــن البلــدان قوانــني بشــأن التحــرش 

الجنــي يف مــكان العمــل، وعــدد أقــل لديــه قوانــني بشــأن التحــرش الجنــي 

ــدى 21  ــا، يوجــد ل يف املــدارس. يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقي

يف املائــة مــن االقتصــادات34 يف املنطقــة قانــون بشــأن التحــرش الجنــي يف 

ــم  ــي يف التعلي ــرش الجن ــأن التح ــون بش ــة قان ــدى 11 يف املائ ــة ول الوظيف
ولــدى 21 يف املائــة قانــون بشــأن التحــرش الجنــي يف األماكــن العامــة.35

ــا  ــي لديه ــر املناطــق الت ــن أك ــا م ــرشق األوســط وشــامل أفريقي ــرب ال ويعت

ــا  ــك، وطبًق ــة، وبرغــم ذل ــن العام ــي يف األماك ــع التحــرش الجن ــني متن قوان

ــامل  ــط وش ــرشق األوس ــدان ال ــن بل ــن كل 5 م ــإن 1 م ــر، ف ــد التقاري ألح

أفريقيــا لديهــا مثــل هــذه القوانــني.36 وقــد اعتمــدت مــر مؤخــرًا، مــن بــني 

بلــدان أخــرى، قانونًــا يجــرِّم التحــرش الجنــي يف الوظيفــة ويف التعليــم ويف 

األماكــن العامــة، وهــو مــا يعــد خطــوة إيجابيــة.37 

يجــب أن يوجــد الترشيــع لــي يُخِضــع مرتكبــي 

ــل  ــن العم ــاءلة يف أماك ــي للمس ــرش الجن التح

واملــدارس واألماكــن العامــة، ويجــب تنفيــذه 

عــىل  القضــاء  جهــود  مــع  جنــب  إىل  جنبًــا 

التــي تجعــل  املعايــري االجتامعيــة والرســائل 

ــا” يف الحيــاة  مثــل هــذا الســلوك يبــدوا “طبيعيً

ــة. ــة والخاص العام

يلعــب الرجــال الكثــري مــن األدوار املؤثــرة يف 

تنفيــذ هــذه القوانــني، ويجــب أن يخضعــوا 

للمســاءلة عــن فعاليتهــا.
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االغتصاب

عــىل الرغــم مــن أن االغتصــاب جرميــة يعاقــب عليهــا القانــون يف املنطقــة 

ــاد  ــًة إال يف اقتص ــرّم رصاح ــري ُمج ــو غ ــي، وه ــاب الزوج ــتثناء االغتص )باس

واحــد مــن اقتصــادات الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا - مالطــا - يف 

ــاك  ــون(،38 إال أن هن ــة والقان ــامل التجاري ــاء واألع ــات النس ــة بيان مجموع

ــب  ــب إذا كان مرتك ــربِّي املغتص ــي تُ ــة الت ــني يف املنطق ــن القوان ــد م العدي

الجرميــة مســتعًدا للــزواج مــن الضحيــة، حتــى وإن كانــت الناجيــة قــارًصا. 

يف لبنــان، أدى نشــاط كســب التأييــد مؤخــرًا إىل إلغــاء املــادة رقــم 522 مــن 

قانــون العقبــات، والتــي كانــت تتيــح للمغتصبــني اإلفــالت مــن الســجن مــن 

ــزواج مــن ضحاياهــم. خــالل ال

يف مــر واملغــرب، ال يعــد االغتصــاب الزوجــي ُمجرًمــا عــىل وجــه التحديــد، 

عــىل الرغــم مــن أن بيانــات الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال 

واملســاواة بــني الجنســني تظهــر أن هنــاك دعــاًم مــن كل مــن النســاء 

ــذا  ــل ه ــن مث ــامالً ألن يدعم ــر احت ــاء أك ــرب النس ــه. وتعت ــال لتجرمي والرج

القانــون، عــىل الرغــم مــن أن أغلبيــة الرجــال يدعمــون مثــل هــذا القانــون، 

ــا أقــل مــن النســاء.( ولكنهــم عدديً

يجــب أن يُجــرِّم الترشيــع االغتصــاب، مبــا يف ذلك 

االغتصــاب الزوجــي، مــن خــالل التأكــد مــن أن 

نصــوص االعتــداء الجنــي تُطبَّــق “بغــض النظــر 

ــة  ــب الجرمي ــني مرتك ــة” ب ــة العالق ــن طبيع ع

وبــني الشــاكية، أو عــن طريــق النــص عــىل أن “ال 

ــزواج أو غــريه مــن العالقــات  ــل ال يجــوز أن مُيثِّ

االغتصــاب.”39  تهمــة  ضــد  قانونيًــا  دفاًعــا 

ويجــب أن تُصاحــب ذلــك حمــالت رفــع الوعــي 

والسياســات التــي توفــر خدمــات وحاميــات 

ــي.  ــف الجن ــن العن ــات م للناجي

تشويه / 

برت األعضاء 

التناسلية 

لإلناث،

ــة مــن  ــر صــادر عــن اليونيســف يف عــام 2013، وجــد أن 8 يف املائ يف تقري

ــاليت تبلــغ أعامرهــن مــا بــني 15-49 عاًمــا يف العــراق، و23 يف  ــاء ال النس

ــة يف مــر قــد تعرضــن لتشــويه/برت األعضــاء  ــة يف اليمــن و91 يف املائ املائ

ــة بشــأن  ــج الدراســة االســتقصائية الدولي ــاث.40 وجــدت نتائ التناســلية لإلن

ــاًم  ــر دع ــوا أك ــال كان ــر أن الرج ــني يف م ــني الجنس ــاواة ب ــال واملس الرج

ــق  ــاء. إذ واف ــًة بالنس ــاث مقارن ــلية لإلن ــاء التناس ــويه/برت األعض ــري لتش بكث

نحــو 70 يف املائــة مــن الرجــال عــىل املامرســة، يف مقابــل 56 يف املائــة مــن 

ــن النســاء الســتمرار املامرســة نتيجــة  ــاًم م ــر دع النســاء، وكان الرجــال أك

التقاليــد، ونظــرًا لوضعهــا باعتبارهــا واجــب دينــي.41 جرَّمــت مــر تشــويه/

ــام  ــون يف ع ــت القان ــام 2008، وعّدل ــاث يف ع ــلية لإلن ــاء التناس ــرت األعض ب

ــا بالســجن لحــد  ــت املخالفــة مــن جنحــة يعاقــب عليه 2016، حيــث عّدل

أقــى ثــالث ســنوات إىل جنايــة يعاقــب عليهــا بالســجن مــن 5 إىل 15 عاًمــا. 

ــرف عــىل  ــة التع ــا حــول كيفي ــاء واملســئولون تدريبً ــى القضــاة واألطب يتلق

ــذ ال  ــن أن التنفي ــم م ــىل الرغ ــا، ع ــالغ عنه ــا واإلب ــق فيه ــة والتحقي الجرمي

ــا وغــري متســق. ــزال صعبً ي

ــات  ــون العقوب ــل قان ــب تعدي ــب أن يُصاح يج

إصالحــات أوســع إلعطــاء قــوة قانونيــة لعنــارص 

اســرتاتيجية مــر لعــام 2015 الراميــة إىل إنهــاء 

تشــويه/برت األعضــاء التناســلية لإلنــاث. ويجــب 

أن تســن مــر ترشيعــات لضــامن التمويــل 

وغــريه مــن املــوارد مــن أجــل اســتجابة شــاملة، 

ــدف إىل  ــي ته ــة الت ــج الوقاي ــك برام ــا يف ذل مب

تغيــري الســلوكيات املجتمعيــة التــي تقبــل هــذه 

املامرســة. يشــري دعــم الرجال الســتمرار تشــويه/

ــاث ومشــاركتهم يف  ــلية لإلن ــرت األعضــاء التناس ب

عمليــة صنــع القــرار42 إىل الحاجــة ألن تقــوم 

األعضــاء  تشــويه/برت  عــىل  القضــاء  حمــالت 

التناســلية لإلنــاث بــإرشاك الرجــال والفتيــان 

ــون  ــا يكون ــريًا م ــة، إذ كث ــر فعالي ــىل نحــو أك ع

األعضــاء  لتشــويه  ومامرســني  قــرار  صنــاع 

ــاث. ــلية لإلن التناس

ــامد  ــد الناجحــة للسياســات اعت ــي إجــراء أنشــطة كســب التأيي ال يعن

السياســات التحويليــة بالنســبة للنــوع االجتامعــي التــي تديــن العنــف 

ــا  ــي أيًض ــا يعن ــب، وإمن ــة فحس ــبابه الجذري ــج أس ــرأة وتُعال ــد امل ض

ــذ ومســاءلة الحكومــات عــن  ــي تحــول دون التنفي ــق الت ــة العوائ إزال

ــا. ــا وخطــط عمله التزاماته

توصيات لتغي�يات السياسات التحويلية في 
مجال النوع االجتماعي 

يجــب أن تكــون جهــود كســب التأييــد التــي تُجــرى ملنــع العنــف ضــد 

املــرأة ووضــع مرتكبيــه موضــع املســاءلة، وتوفــري إمكانيــة الوصــول إىل 

ــتنادها إىل  ــع اس ــي، م ــوع االجتامع ــة الن ــن ناحي ــة م ــة تحويلي العدال

حركــة حقــوق املــرأة وخضوعهــا للمســاءلة أمامهــا. وفيــام يــي بعــض 

املبــادئ التوجيهيــة لهــذا العمــل، والتــي يُقصــد منهــا أن تكــون مبثابــة 

ــر  ــا أك ــم تكييفه ــي أن يت ــتوى، ينبغ ــة املس ــة عالي ــادات إقليمي إرش

بالنســبة للســياق ومواءمتهــا لالســتخدام عــىل املســتوى الوطنــي.
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اســتكامل اإلصالحــات الترشيعيــة بشــأن حقــوق املــرأة - وبخاصــة 	 

املتعلقــة بالعنــف ضــد املــرأة - مبناقشــات عامــة وحمــالت توعيــة 

ــري  ــذا التغي ــل ه ــباب رضورة مث ــم أس ــىل فه ــال ع ــاعدة الرج ملس

وللســعي بصــورة نشــطة لتحويــل التوقعــات القامئــة عــىل النــوع 

ــة  ــوازن يف الســلطة، ورؤي ــة وأوجــه انعــدام الت االجتامعــي الكامن

الفوائــد العامــة التــي تعــود عليهــم مــن مثــل هــذه التغيــريات.43 

ــن  ــتلهمة م ــالت مس ــع يف حم ــذ والتوس ــذا تنفي ــن ه ــد يتضم وق

حملــة هــو يدعــم هــي التــي أطلقتهــا هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة 

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة  ــة “ألين رجــل” التــي أطلقتهــا هيئ وحمل

والحمــالت والتدخــالت القامئــة عــىل املــدارس أو املجتمــع املحــي، 

ومــن خــالل العمــل مــع اإلعــالم مــن خــالل الربامــج طويلــة األمــد 

ــف  ــات الهوات ــي أو تطبيق ــائل التواصــل االجتامع ــرشك وس ــي تُ الت

ــات،  ــة أو امللصق ــة املواضيعي ــالت التليفزيوني ــة أو املسلس املحمول
ــني األشــخاص.44 ــة إىل أنشــطة التواصــل ب باإلضاف

يجــب القيــام بأنشــطة كســب التأييــد إلرشاك الرجــال كــرشكاء 	 

ــة األوســع للمســاواة يف  ــع العنــف ضــد املــرأة ضمــن الحرك يف من

ــع  ــف، ووض ــذا العن ــع ه ــال يف من ــل إرشاك الرج ــوق. وال ميث الحق

للناجيــات نقطــة  العدالــة  مرتكبيــه موضــع املســاءلة وتوفــري 

انتهــاء، ولكنــه جــزء رضوري مــن تحقيــق املزيــد مــن املســاواة بــني 

ــع. ــار للجمي ــة االختي ــة وحري ــني والعدال الجنس

ــة 	  ــة املعني ــة املحلي ــري الحكومي ــامت غ ــني املنظ ــات ب ــاء التحالف بن

بحقــوق املــرأة والتــي تعمــل بالفعــل للتصــدي للعنــف ضــد املــرأة، 

وبــني تلــك التــي تعمــل مــع الشــباب، لتحديــد األهــداف املشــرتكة 

ــؤدي  ــة غــري املقصــودة. ســوف ي ورســم خريطــة للعواقــب املمكن

هــذا الجهــد إىل تقويــة جهــود كســب التأييــد وســوف ضمــن 

ــرتكة  ــات مش ــبة للسياس ــد بالنس ــب التأيي ــداف كس ــون أه أن تك

وشــاملة وخاضعــة للمســاءلة أمــام احتياجــات أصحــاب املصلحــة 

ــيني. الرئيس

تحديــد القــادة السياســيني ودعمهــم ومســاءلتهم، ســواء يف القطــاع 	 

ــن  ــم م ــني باعتباره ــاء الديني ــدين، والزع ــع امل ــام أو يف املجتم الع

الحلفــاء الظاهريــن، والعمــل مــع الزعيــامت مــن اإلنــاث لتوجيــه 

تغيــري السياســات وإظهــار القيــادة الشــخصية بتغيــري املعايــري 

املتعلقــة بإرســاء معيــار ال يقبــل التســام مطلًقــا مــع العنــف ضــد 

ــع صــوره. النســاء يف جمي

ــات 	  ــم الخدم ــرأة بتقدي ــف ضــد امل ــع العن اســتكامل سياســات من

ملــن تعرضــن للعنــف، مبــا يف ذلــك الرعايــة الطبيــة ورعايــة الصحــة 

العقليــة واملســاعدات القانونيــة والدعــم االقتصــادي، مثــل التمويــل 

ــالت  ــف أو التحوي ــي أو التوظي ــب املهن ــر أو التدري متناهــي الصغ

ــة  ــل إصالحــات األرايض، باإلضاف ــالت األصــول، مث ــة أو تحوي النقدي

إىل التدريــب يف مجــال املســاواة بــني الجنســني.46,45 

التــي تسرتشــد بأهــداف 	  إرشاك الرجــال يف الربامــج واملنصــات 

للتنميــة املســتدامة واملدفوعــة بهــا، و بخاصــة الهــدف رقــم الــذي 

ــع  ــني لجمي ــني والتمك ــني الجنس ــاواة ب ــق املس ــىل “تحقي ــص ع ين

النســاء والفتيــات,” واإلســهام يف التنفيــذ الكامــل لخطــة 2030 

ــي. ــوع االجتامع ــث الن ــن حي ــة م متجاوب

اإلقــرار بتبايــن الرجــال والنســاء )مبــا يف ذلــك التنــوع الجنــي 	 

ــني  ــن ب ــف م ــة التوظي ــي وحال ــامء الدين ــة واالنت ــرق والطبق والع

أمــور أخــرى( وُمعالجــة العوائــق الهيكليــة التــي لهــا أعظــم األثــر 

ــة  ــك املرتبط ــق تل ــذه العوائ ــن ه ــات. وتتضم ــض الهوي ــىل بع ع

ــادة مخاطــر التعــرض للعنــف ضــد املــرأة، مثــل النســاء ذوات  بزي

ــات  ــة أو جامع ــة أو العرقي ــات اإلثني ــن األقلي ــاء م ــة والنس اإلعاق

ــة. ــعوب األصلي الش

ــة 	  ــة والصحي ــة واالجتامعي ــف االقتصادي ــىل التكالي ــوء ع ــاء الض إلق

ــة  ــار اإليجابيــة إلنشــاء مجتمعــات خالي للعنــف ضــد املــرأة، واآلث

مــن هــذا العنــف، مــع اســتخدام نهــج قائــم عــىل الحقــوق، مبــا يف 

ذلــك روايــة القصــص ورضب األمثلــة للرجــال الذيــن تغــريوا، وإلقــاء 

الضــوء عــىل األصــوات الداعيــة إىل املســاواة بــني الجنســني. 

ــي 	  ــوع االجتامع ــة الن ــن ناحي ــة م ــة تحويلي ــذ دورات تدريبي تنفي

لزيــادة الوعــي لــدى أفــراد إنفــاذ القانــون - مــن الرشطــة واملحامــني 

والقضــاة47  وغريهــم - ومعظمهــم مــن الذكــور، لتشــجيعهم عــىل 

ــرأة وعــىل  ــف ضــد امل ــرّم العن ــي تُج ــني الت ــال للقوان ــذ الفّع التنفي

ــي  ــن الت ــن النســاء يف هــذه امله ــد م ــم الدعــم إلدخــال املزي تقدي

ــة.  ــة التقليدي ــا الذكــور مــن الناحي يقــوم به

مربع 5

االستفادة من القنوات اإلعالمية لُمعالجة 
انعدام المساواة بني الجنسني

فلســطني: شــاركت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف فلســطني 

إلنتــاج  اإلعالمــي  واإلرشــاد  للتدريــب  نســاء  شــبكة  مــع 

ــاول  وإذاعــة مسلســل درامــي إذاعــي مــن ســبع حلقــات يتن

ــان  ــال والفتي ــن للرج ــف ميك ــرأة وكي ــد امل ــف ض ــة العن قضي

ــة. تضمنــت  التدخــل ملنــع العنــف وتغيــري املعايــري االجتامعي

املوضوعــات املحــددة للمــواد املذاعــة عــىل قنــاة نســاء 

اإلذاعيــة عــىل تــردد إف إم، الــزواج املبكــر والتحــرش الجنــي 

والعنــف املجتمعــي والتحديــات االقتصاديــة والرجولــة. كتــب 

الســيناريو طــالب الجامعــة املحليــة بدعــم مــن هيئــة األمــم 

ــة  ــة الدرامي ــادة اإلذاعي ــوا بتســجيل امل ــرأة وقام املتحــدة للم

تحــت إرشاف شــبكة نســاء. قامــت شــبكة نســاء بإذاعــة 

ــوع مــن  ــة. كان هــذا الن املسلســل مرتــني عــرب قناتهــا اإلذاعي

األســاليب جديــًدا يف فلســطني، وقــد ميثــل التجربــة األوىل مــن 

ــة  ــة ملعالج ــالت اإلذاعي ــا املسلس ــتخدم فيه ــي تس ــا الت نوعه

ــوات  ــاركة أص ــاء، مبش ــد النس ــف ض ــال للعن ــتخدام الرج اس

ــجيل. ــيناريو والتس ــع الس ــني يف وض ــباب املحلي الش
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الخالصة
لــن تتحقــق املســاواة الكاملــة بــني الجنســني يف الــرشق األوســط وشــامل 

ــم القضــاء عــىل العنــف  ــى يت ــا، وال يف العــامل بصفــة عامــة، حت أفريقي

ضــد املــرأة. تقــدم الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال 

ــا  واملســاواة بــني الجنســني يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقي

أدلــة قويــة لإلجــراءات املتعلقــة بالربمجــة التحويليــة يف مجــال النــوع 

ــرأة.  ــد امل ــف ض ــع العن ــة ملن ــىل األدل ــة ع ــوة القامئ ــي وللدع االجتامع

ــاء  ــم النس ــد ودع ــة يف تحدي ــة املقبل ــالل املرحل ــدي خ ــن التح ويكم

والرجــال مــن النشــطاء عــىل جبهتــني: الذيــن يقــودون الطريــق نحــو 

منــازل ومجتمعــات مســاملة، ويغــريون أيًضــا مــن املعايــري االجتامعيــة 

ــات  ــات ومامرس ــالل سياس ــن خ ــف م ــذا العن ــم ه ــي تدي ــة الت الكامن

ــوع االجتامعــي.  ــام يخــص الن ــة في تحويلي
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المراجع
1  ميكن قراءة التقرير الكامل للدراسة 

االستقصائية الدولية بشأن الرجال 

واملساواة بني الجنسني يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا هنا: 

www.imagesmena.org يف لبنان 

وفلسطني، كانت العينات ممثلة 

للمستوى الوطني. أما يف مر واملغرب، 

اختريت مناطق محددة من البلدين؛ 

وتعد العينات ممثلة بصفة عامة لهذه 

املناطق.

تُعرِّف األمم املتحدة العنف ضد   2

املرأة عىل أنه “أي فعل عنيف تدفع 

إليه عصبية الجنس، ويرتتب عليه، أو 

يرجح أن يرتتب عليه، أذى أو معاناة 

للمرأة، سواء من الناحية الجسامنية 

أو الجنسية أو النفسية، مبا يف ذلك 

التهديد بأفعال من هذا القبيل أو 

القرس أو الحرمان التعسفي من الحرية، 

سواء حدث ذلك يف الحياة العامة أو 

الخاصة.”

الرشق األوسط وشامل أفريقيا منطقٌة   3

متباينة. إذ يغطي املكتب اإلقليمي 

لهيئة األمم املتحدة للمرأة للدول 

العربية، عىل سبيل املثال، 17 بلًدا 

يف املنطقة. وعىل الرغم من أن هذا 

الوصف املوجز يشري إىل حالة العنف 

ضد املرأة بشكل أعم يف املنطقة، إال أن 

العديد من البيانات واألمثلة تركِّز عىل 

مر واملغرب ولبنان وفلسطني.

عينة املغرب الدراسة االستقصائية   4

الدولية بشأن الرجال واملساواة بني 

الجنسني يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا غري ُمَمثِّلة للمستوى 

الوطني.

طبًقا لتوصيات منظمة الصحة العاملية   5

بشأن األخالقيات والسالمة يف بحث 

العنف املنزيل ضد املرأة، اتخذ فريق 

أبحاث الدراسة االستقصائية الدولية 

بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني 

يف لبنان خطوات محددة بعد اكتشاف 

أن املستجيبات أبلغن عن معدالت من 

العنف أقل من املتوقعة طبًقا لألدلة 

ومالحظات الخرباء. فقد بدأ فريق 

أبحاث الدراسة االستقصائية الدولية 

بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني 

يف لبنان دراسة ثانية جديدة متاًما 

عىل مستوى البالد بالكامل، ركّزت 

بشكل أدق عىل عنف الرشيك الحميم 

والحياة الزوجية. وحيثام كانت العينة 

األولية للدراسة االستقصائية الدولية 

بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني 

تضم عدًدا من املشاركني الذين سبق 

لهم الزواج يقل نوًعا ما عن املتوقع 

)وبالتايل يحد من العدد الذي ميكن 

أن يتحدث عن تجارب عنف الرشيك 

الحميم(، فقد اقترت الدراسة الثانية 

عىل الرجال والنساء الذين سبق لهم 

الزواج فحسب. ُخفَّض طول منوذج 

االستطالع بشدة لتجنب التسبب يف 

َم تدريٌب إضايف  إرهاق املستجيبني؛ وقُدِّ

لفريٌق من جامعي البيانات ذوي 

الخربة بشأن طبيعة عنف الرشيك 

الحميم ودينامياته، باإلضافة إىل أفضل 

املامرسات لضامن جمع البيانات بصورة 

مريحة وأخالقية ودقيقة. وتظهر 

البيانات األولية من هذه العينة الثانية 

معدالت أعىل بكثري من إبالغ النساء 

عن عنف الرشيك الحميم ومعدالت 

أعىل قليالً من إبالغ الرجال عن ارتكابه. 

وتشري هذه النتيجة إىل أن الخطوات 

اإلضافية التي اتخذت يف الدراسة الثانية 

قد تكون خفضت من إحجام النساء 

عن اإلفصاح عن العنف.

هيئة األمم املتحدة للمرأة )2017(.   6

تونس تُصدر قانونًا تاريخيًا إلنهاء 

العنف ضد النساء والفتيات. متاح من 

http://www.unwomen. خالل الرابط

/8/org/en/news/stories/2017

news-tunisia-law-on-ending-

violence-against-women

وزارة الصحة والسكان والزنايت ورشكاه   7

ومؤسسة ICF الدولية. )2014(. 

االستقصاءات الدميغرافية والصحية 
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الرجال واملساواة بني الجنسني.

10 األمم املتحدة. )2015(. إطار تستند 

إليه إجراءات منع العنف ضد املرأة

11 األمم املتحدة، إعالن ومنهاج عمل 

بيجني، اعتُِمَد يف املؤمتر العاملي الرابع 

حول النساء، 27 ترشين األول/أكتوبر 

.1995

12 انظر سياسة الدراسة االستقصائية 

الدولية بشأن الرجال واملساواة بني 

الجنسني يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا وموجز الربنامج املعني 

بالتنشئة االجتامعية، لالطالع عىل مزيد 

من املعلومات بشأن آثار العنف يف 

مرحلة الطفولة.

اعرف العنف يف الطفولة. )2017(.   13

إنهاء العنف يف الطفولة. تقرير 

عاملي)نيودلهي( 

14 ب. فليمنغ وآخرون )2013(. إرشاك 

الرجال والفتيان يف النهوض بوكالة 
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السبب الذي يجعل بعض األشخاص 

أو الجامعات يتعرضون لقدر أكرب من 

خطر العنف بني األشخاص، يف حني 

يعترب البعض اآلخر محميًا منها. ينظر 

هذا اإلطار إىل العنف بني األشخاص 

باعتباره نتيجة للتفاعل بني العديد 

من العوامل عىل أربعة مستويات - 

املستوى الفردي ومستويات العالقة 

واملجتمع املحي واملجتمع األوسع.” 
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عامة عىل األدلة  )لندن: تحالف أبحاث 

‘سرتايف‘ بكلية لندن للصحة العامة 

والطب االستوايئ(. 

19 ر. محمد )2017(. العمل مع الحكومة 

والقطاع الخاص لتعزيز التكافؤ بني 

الجنسني ومنع العنف القائم عىل نوع 

الجنس يف مر  )القاهرة: مبادرة 

أبحاث العنف الجني(. 

20  املرجع السابق.

21 دأبت مبادرة أبحاث العنف الجني 

وكلية لندن للصحة العامة والطب 

االستوايئ عىل قيادة مثل هذه الجهود 

عىل املستوى الدويل، وهي نقطة ترد 

اإلشارة إليها يف موضع آخر من هذا 

التقرير.

22 ج. كلوغامن وآخرون )2014(. الصوت 

والوكالة: متكني النساء والفتيات من 

أجل الرخاء املشرتك )واشنطن العاصمة: 

البنك الدويل(.

تُعرِّف اليونيسف كسب التأييد   23

باعتباره، “...كسب التأييد هو العملية 

املُتعمدة، التي تستند إىل أدلة ُمثبتة، 

وتهدف إىل التأثري سواء بصورة مبارشة 

أو غري مبارشة عىل صّناع القرار - 

وأصحاب املصلحة والجامهري ذات 

الصلة لدعم وتنفيذ اإلجراءات التي 

تُسهم يف إنفاذ حقوق األطفال واملرأة. 

“يف اليونيسف )2010(. مجموعة 

أدوات كسب التأييد. نيويورك. تم 

https:// :اسرتجاعه من خالل الرابط

www.unicef.org/evaluation/files/

http://www.imagesmena.org 
http://www.imagesmena.org 
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/8/news-tunisia-law-on-ending-violence-against-women 
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/8/news-tunisia-law-on-ending-violence-against-women 
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/8/news-tunisia-law-on-ending-violence-against-women 
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/8/news-tunisia-law-on-ending-violence-against-women 
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/8/news-tunisia-law-on-ending-violence-against-women 
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/8/news-tunisia-law-on-ending-violence-against-women 
http://www.who.int/violenceprevention/approach/ecology/en
http://www.who.int/violenceprevention/approach/ecology/en
http://www.who.int/violenceprevention/approach/ecology/en
https://www.unicef.org/evaluation/files/Advocacy_Toolkit.pdf
https://www.unicef.org/evaluation/files/Advocacy_Toolkit.pdf
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Advocacy_Toolkit.pdf

24 مؤسسة بانيان العاملية، واملركز الدويل 

للبحوث املتعلقة باملرأة ومركز املرأة 

العربية للتدريب والبحوث. )2016(. 

العنف القائم عىل نوع الجنس يف 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا: 

تحليل للسياق )واشنطن العاصمة: 

مؤسسة بانيان العاملية، واملركز الدويل 

للبحوث املتعلقة باملرأة ومركز املرأة 

العربية للتدريب والبحوث )كوثر((. 

25  تتضمن هذه اآلليات اتفاقية السيداو، 

ومنهاج عمل بيجني واملؤمتر الدويل 

للسكان والتنمية، من بني آليات أخرى.

26   مجموعة معاهدات األمم املتحدة. 

)دون تاريخ للنرش(. اتفاقية القضاء 

عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

)السيداو( )نيويورك: مجموعة 

معاهدات األمم املتحدة(. متاحة 

https://treaties. من خالل الرابط

un.org/Pages/ViewDetails.

aspx?src=TREATY&mtdsg_

no=IV-8&chapter=4&lang=en

27 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي، و مركز املرأة العربية 

للتدريب واألبحاث )مركز كوثر(. 

)2014(. النساء يف الحياة العامة: النوع 

االجتامعي والقانون والسياسة يف الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا. )تونس: منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

ومركز كوثر(.

28 تستمد اسرتاتيجية أهداف التنمية 

املستدامة معلوماتها وتسرتشد باملعايري 

واآلليات الدولية، متضمنًة اتفاقية 

السيداو، والتي أقرتها كافة الدول 

العربية، باستثناء الصومال والسودان، 

عىل الرغم من أن أغلبيتها لديها 

تحفظات عىل بضع نصوصها، ومن 

إعالن ومنهاج عمل بيجني، ومن برنامج 

عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، 

ومن القرارات ذات الصلة الصادرة عن 

مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، ومن 

االستنتاجات املتفق عليها للجنة وضع 

املرأة وما إىل ذلك.

29 أهداف األمم املتحدة للتنمية 

املستدامة(. )دون تاريخ للنرش(. 

خطة التنمية املستدامة )العامل: األمم 

املتحدة، أهداف للتنمية املستدامة(. 

http://www. متاح من خالل الرابط

un.org/sustainabledevelopment/

/development-agenda

30 يُجري املنتدى السيايس رفيع املستوى 

استعراضات طوعية منتظمة لخطة 

عام 2030.

31 البنك الدويل لإلنشاء والتعمري والبنك 

الدويل. )2016(. النساء واألعامل 

التجارية والقانون 2016: الوصول إىل 

املساواة )واشنطن العاصمة(.

32 املرجع السابق.

33  املرجع السابق.

34 لجزائر والبحرين وجيبويت ومر 

وإيران والعراق واألردن والكويت 

ولبنان ومالطا واملغرب وعامن وقطر 

واململكة العربية السعودية وسوريا 

وتونس واإلمارات العربية املتحدة 

والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن.

35  املرجع السابق.

36 املرجع السابق. 

37 املرجع السابق.

38 املرجع السابق.

39 املرجع السابق.

40 منظمة األمم املتحدة للطفولة، تشويه/

برت األعضاء التناسلية لإلناث: نظرة 

عامة إحصائية واستكشاف لديناميات 

التغيري )اليونيسف، نيويورك، 2013(.

41 مفهوم الرجولة.

42يف مر، وجدت الدراسة االستقصائية 

الدولية بشأن الرجال واملساواة بني 

الجنسني يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا أن أكر من 80 يف املائة 

من النساء و90 يف املائة من الرجال 

وافقوا عىل أن الرجال مشاركني يف 

تقرير ختان االبنة.

43 املرجع السابق.

44 األمم املتحدة. )2015(. إطار تستند 

إليه إجراءات منع العنف ضد املرأة.

45 املرجع السابق.

46 لالطالع عىل مزيد من التفاصيل انظر 

ج. كلوغامن ول. هامر وس. تويغ وج. 

حسن، وسيلز ماكلريي وج. سانتا ماريا، 

الصوت والوكالة: متكني النساء والفتيات 

من أجل الرخاء املشرتك )واشنطن 

العاصمة: مجموعة البنك الدويل, 

.)2014

47 يف فلسطني، عىل سبيل املثال، 

عملت هيئة األمم املتحدة للمرأة 

ورشكاؤها مع القضاء ملناقشة األساليب 

والتحديات والفرص املتعلقة بتخصيص 

الخدمات والعدالة التصالحية وإعادة 

إدماج الناجيات من العنف باعتبارها 

طريقة لتحسني إمكانية وصول النساء 

إىل العدالة وردع العنف ضد املرأة يف 

املجتمع.

https://www.unicef.org/evaluation/files/Advocacy_Toolkit.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda
http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda
http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda
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