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  رـتقدي
  

 اإلقتصادية اللجنة في المرأة مركز إدارة بين ما فّعال تعاون كثمرة التدريبي الدليل ھذا يأتي  
 الدليل وھذا تونس، في (كوثر) والبحوث تدريبلل العربية المرأة ومركز (اإلسكوا) آسيا يلغرب واإلجتماعية
 باالضافة اإلجتماعي النوع أساس على القائم العنفب المتعلقة الخدمات مقدمي لىإ خاص بشكل موجه التدريبي

   العربية. المنطقة في االعالم في والعامالت عاملينال وإلى ،ةالديني ياداتالق إلى
  

 على الجابري عفاف الدكتورة الدليل لھذا الرئيسية للمحررة والتقدير الشكر توجيه من بد ال وھنا،  
 اتاديالق إلى ةالموجھ التدريبية الحقيبة تحرير على السوايحي منجية الدكتورة وإلى الدليل، إعداد في جھودھا
 (كوثر) والبحوث للتدريب العربية المرأة مركز فريق وإلى اإلسكوا في المرأة إدارة مركز فريق والى ،الدينية

 يسع وال النھائي. شكله في وإنجازه المختلفة الدليل أجزاء ةومراجع بمتابعة وقاما الدليل إعداد في ساھما ذينلال
 تنظيمھما تم اللتين العمل ورشتي في شاركوا الذين والخبيرات الخبراء إلى الجزيل الشكر توجيه إال الجھتين

  الدليل. ھذا وتطوير إثراء في ومقترحاتھم مداخالتھم ساھمت حيث الدليل، ھذا ختبارإل
  

 للتدريب العربية المرأة ومركز (اإلسكوا) آسيا لغربي واإلجتماعية اإلقتصادية اللجنة تأمل وأخيراً،  
   العربية، المنطقة في لمستخدميه ومفيدة جديدة إضافة المتخصص الدليل ھذا يشكل أن (كوثر) والبحوث

 المنطقة في مدنيال المجتمع ومنظمات العربية الحكومات مع بالتعاون جھودنا ومتابعة ستمرارا ھنا، نؤكد وإذ
 جھود في والمساھمة اإلجتماعي النوع أساس على القائم العنف مكافحة بلسُ  حول الوعي نشر في العربية
  العربية. المرأة تمكين
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 تمھيد
  

   الحرب أوقاتو السلم أوقات في جتماعياإل النوع أساس على القائم العنف مكافحة على العمل إن  
ً  يحقق أن يمكن ال ً  نجاحا  أو المدني، المجتمع منظمات أو الدولة صعيد على سواء الجھود تضافر دون ملحوظا

 بشكل تركزي الحرب أوقات في العمل نإ حيث ،المختلفة الدولية والمنظمات المتحدة األمم ووكاالت ھيئات
 خالل من واالستقرار السلم أوقات خالل الموضوع ذالھ يؤسس نأ يجب لذا والحماية، اإلغاثة على أساسي
 االجتماعي النوع أساس على القائم العنف حدوث إمكانية من تزيدو تساھم التي والعوامل المخاطر تناول

 نم  .المسلحة النزاعات تاوقأ في حرب كأدوات واإلتجار االغتصاب خالل من واستخدامھا المرأة ستغاللاو
 باإلضافة المجتمع قطاعات جميع يشمل نأ يجب الوعي ورفع االجتماعي النوع قضايا على التدريب فإن ناھ
 على وتبقي ضدھا العنف ألعمال تشّرع والتي المرأة ضد التمييز أشكال كافة يلغي مؤسسي دعم إيجاد إلى

    .سواء حد على العامو الخاص ينالمجال في سواء الثانوي ودورھا وضعھا
  

 في باالھتمام والحرب السلم أوقات في االجتماعي النوع أساس على القائم العنف موضوع حظي لقد  
 األخرى العنف وأشكال المناطق من عدد في للنساء الجماعي االغتصاب عمليات شكلته لما رينياألخ العقدين
 وسالم عدالة ھناك يكون ان يمكن ال حيث ،السالم بناء عمليات تعيق تحديات من لمرأةا لھا تتعرض التي
 تعد لم االجتماعي النوع على والقائم المرأة ضد الممنھج العنف قضية فإن لذا  .المعتدين محاسبة دون يندائم
 من الدولي للمجتمع بد ال وعامة سياسية قضية أصبحت بل محددة، ثارآ لھا فردية ممارسات أو شخصية قضية
   .العالمي السالم وإحالل المرأة حماية أجل من الالزمة بالجدية معھا التعامل

  
 )سيداو( المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية وبالتحديد الدولية، االتفاقيات تناولت قدلو  

 أشكاله بكافة العنف من والفتيات النساء مايةبح تعلقتينمال )30و( )19( التوصيتين وخاصة العامة توصياتھا في
 االنتھاكات اعتبار الى األمن مجلس قرارات أسست كما  .النزاع حل وفي ،النزاع أوقات في النساء وحماية
 قراراته في األمن مجلس نوه وكما ،عنھا العفو يجب ال حرب جرائم الجنسية، االنتھاكات وخاصة ،المرأة ضد
 المرأة ضد ترتكب التي الحرب جرائم عن الجناة لمحاسبة وسلطة صالحيات من لديه ما استخدام امكانيةب

ً عام اً إطار وضع قد األمن مجلس يكون القرارات وبھذه .وقفھا على والعمل  العنف جرائم مع التعامل لكيفية ا
   .حرب كأداة أجسادھن ستخدموتُ  النساء فيه ستغلتُ  والتي نساء، انھن بحكم النساء ضد

  
 األمن مجلس قرارات فيھا بما المتحدة األمم آليات ضمن الدول التزامات على الضوء تسليط عتبروي  

 وذلك ملحة وحاجة ضرورية عملية الفترة ھذه في االجتماعي النوع أساس على القائم العنف بقضية يتعلق فيما
 في والنزاعات للحروب نتيجة المنطقة شھدتھا والتي االستقرار عدم حالة من العربية المنطقة له تتعرض لما

 مثل التحوالت بمرحلة مرت التي الدول من غيرھاو وسوريا وليبيا واليمن السودانو اقوالعر لبنانو فلسطين
 من العديد خلفت القائمة النزاعات حالة أن إال أخرى إلى دولة من األمنية الظروف وتختلف .وتونس مصر

 مع بالتعامل يتعلق فيما تاتحدي وانتجت دولال ھذه من كل في واالجتماعية واالقتصادية السياسية الشكالياتا
 في سواء لالنتھاكات عرضة األكثر ھن والفتيات النساء فإن عادة الوضع ھو وكما .والالجئات الالجئين قضايا
   .اللجوء مخيمات في أو الحرب ظل
  

ً  الرجال ضد عنھا النساء ضد االنتھاكات وتختلف    ھاباستخدامو بالعنف مھددة المرأة تكون ما فغالبا
 أو االختطاف أو الممنھج لالغتصاب التعرض خالل من سواء ،المتنازعة األطراف قبل من حرب كأداة

 المرأة إقصاء إلى باإلضافة ھذا  .والجنسي والمعنوي الجسدي العنف أشكال من ذلك وغير بھا االتجار عمليات
  .النزاع بعد فيما السالم بناء وعمليات السياسية الحياة في المشاركة عن
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 من اً عدد فإن االجتماعي، النوع أساس على العنف مكافحةل خاصة اتفاقية وجود عدم من وبالرغم  
 إلزام شأنھا من وتوصيات مواد وتبنت العنف لمكافحة إجراءات شملت قد والمواثيق اإلعالناتو االتفاقيات

 )19( رقم التوصية منھا ،والحرب السلم أوقات في تحدث والتي المرأة ضد العنف أشكال كافة بمكافحة الدول
 اجھومن إعالنو ،)1993( المرأة ضد العنف أشكال كافة لمكافحة العالمي اإلعالنو ،)1991( سيداو التفاقية
 للقرارين، التابعه والقرارات )2008( 1820 القرارو ،)2000( 1325 األمن مجلس قرارو ،)1995( بيحين عمل

   .)2013( سيداو اتفاقية من )30( والتوصية
  

 التعامل في التوسع إلى 1325 القرار ضمن العام األمين بھا كلف التي والدراسات التقارير أسست وقد  
 منھا كل يختص والتي 1325 لقرارل تابعة قرارات ستة تبني خالل من وذلك المرأة ومشاركة العنف قضية مع

 وقد الحرب، اوقات في الجنسي العنف مع تعاملي )2008( 1820 رفالقرا  .المتابعة لياتبآ وأ محدد بموضوع
 ،ذلك وتبع ،المرأة لھا تتعرض التي لالنتھاكات والمتابعة الرصد آليات يحدد والذي )2009( 1888 قرارال تبعه

 بتقوية فيتعلق 1960 )2010( القرار اما ،1325 للقرار والرصد المتابعة آليات يحدد والذي )2009( 1889 القرار
 جريمة الجنسي العنف فيعتبر )2013( 2106 القرار ماأ  .1888و 1820 نقراراال لتنفيذ والرصد المتابعة آليات
 الدول يحث والذي )2013( 2122 قرارال ثم ومن القضية، مع التعامل في الواجبة العناية مبدأ ويحدد حرب

 الدولية القرارات من حزمة ةالسبع القرارات تشكل وبھذا  .لذلك آليات ووضع 3251 القرار تنفيذ على األعضاء
 قاليةاالنت المرحلة وفي والحرب، السلم أوقات في المرأة ضد االنتھاكات موضوع مع شمولي بشكل تتعامل التي
 ضمن تعمل التي سواء المختصة الجھات كل لدى الوعي ورفع بھا التعريف المھم فمن ولذا بعدھا، وما

   .والرسمية لحكوميةا الھيئات أو الحكومية غير المنظمات
  

 للتمييز انعكاس ھو الحرب خالل المرأة له تتعرض ما أن على لتؤكد األمن مجلس قرارات جاءت وقد  
 تتعرض الذي العنف محاربة بأن القرارات ھذه ترى لذا  .الحرب قبل سائداً  كان لما واستمرار وتھميشھا ضدھا

 عودت والتي الممنھجة والتمييز العنف أشكال كافة على القضاء في يكون ان يجب الحرب خالل المرأة له
 إشراك دون يتحقق ان يمكن ال السلم نأب تعترف كما  الحرب. قبل االجتماعية والممارسات التمييزية لقوانينل

 ضد العنف مارست التي الدول أو لجماعاتا مساءلةو محاسبة دون منو القطاعات، جميع في للنساء حقيقي
 ونظراً  .للنساء العدالة وتحقيق واألمن السلم تحقيق بين تربط األمن مجلس قررات فإن لذا الحرب، خالل المرأة
 القتصاديةا اللجنة إرتأت فقد المرأة ضد العنف مكافحة في المتحدة األمم في المختلفة اآلليات ألھمية

 يختص تدريبي دليل انتاج (كوثر) والبحوث للتدريب العربية المرأة ومركز )اإلسكوا( آسيا لغربي واالجتماعية
 لمعنيةا المتحدة األمم آلياتو االجتماعي، النوع أساس على القائم العنفو االجتماعي، النوع بمفھوم التوعية في

   .والحرب السلم أوقات في االجتماعي النوع أساس على القائم العنف بمكافحة
  

 القضاءو الشرطة، :مثل الرسمية المؤسسات من الخدمات مقدماتو مقدمي تمكين إلى ليلالد ويھدف  
 ضد العنف مناھضة مجال في الفاعلين من وغيره واالعالم المدني، المجتمع ومؤسسات العام، واالدعاء
 ،الصلة ذات القرارات استخدام وكيفية االدوات، ھذه خالل من الدول على المترتبة االلتزامات حول النساء،
 على للنساء عادلة سياسات يجادإ في ،المختلفه والقرارات األدوات عليه أكدت يالذ الواجبة العناية مبدأ وخاصة
   .والحرب السلم وقاتأ في االجتماعي النوع أساس على القائم العنف مجابھة صعيد

  
ً  الدليل ھذا عتبريُ     واالعالميات، االعالميين الخدمات، لمقدمي/مقدمات وللتدريب للتوعية مرجعا
 شمولي فھم إلى الدليل يؤسس كذلك .االجتماعي النوع أساس على القائم العنف مكافحة في الدينية والقيادات
   1325 وللقرار اإلجتماعي النوع أساس على القائم العنف لمكافحة واعالنات اتفاقيات من الدولية للمنظومة

 على القائم العنف قضية مع التعامل في تطور من القرار ھذا يشكله ما إلى باالضافة قرارات، من تبعه وما
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 في والعملية التحليلية األدوات صعيد على وأ المفاھمية النظرية النواحي من سواء اإلجتماعي النوع أساس
  .بعدھا وما النزاعات أثناءو السلم، تأوقا في االجتماعي النوع على القائم التمييز ومنع المساواة تحقيق

  
 القائم العنف موضوع يخص فيما الرسمية وغير الرسمية الجھات وعي رفع (أ) :لىإ الدليل ھذا ويھدف  

   ؛والنزاعات الحرب وأوقات السلم أوقات في يحدث الذي العنف فيه بما االجتماعي النوع أساس على
 على القائم العنف مناھضة في الدولية اآلليات استخدام من العنف مكافحة في والعامالت العاملين تمكين و(ب)
 أساس على القائم العنف مكافحة مجال في الواجبة العناية مبدأ على التدريب و(ج) ؛االجتماعي النوع أساس
  .العنف أشكال كافة على ضاءالق تجاه االخرى واالطراف الدول التزامات يخص فيما اإلجتماعي النوع

  
 مقدمي من المرأة ضد العنف أشكال كافة مكافحة مجال في والعامالت العاملين الدليل يستھدفو  
ً  وكذلك .الدينية والقيادات أخرى، حكومية فئات واي والشرطة المدنية األجھزة في الخدمات  من لعدد مرجعا
 الدليل تطوير تم لقد  .المسموعو المرئي االعالم في والعامالت للعاملين الوعي برفع المرتبطة النشاطات
 والقرارات الدولية االتفاقيات جميع حول التوعية في يساھم بحيث المشاركة مبدأ على تعتمد مرنة بطريقة
 الفئات لجميع والحرب السلم أوقات في اإلجتماعي وعالن أساس على القائم العنف على بالقضاء المتعلقة الدولية

  الدليل. ھذا في المستھدفة
  

 الباب يركز  ذكرھا. اآلنف الفئات إلى ھةالموج التدريبية الحقائب تتضمن أبواب 3 على الدليل يشتمل  
 أساس على القائم العنف مكافحة حول واإلعالميات لإلعالميين تدريبية حقيبة تقديم على الدليل ھذا من الثاني
  تدريبية. ساعة 12 بمعدل تدريبية جلسات 6 على تشتمل االجتماعي، النوع

  
 أساس لىع القائم العنف مكافحة حول دينية رسائل تحوي تدريبية حقيبة على الثالث الباب ويشتمل  
  دينية. قيادات قبل من إعدادھا تم االجتماعي النوع

  
 ضرورية وھي عامة، بمقدمة األول الفصل يبدأ فصول، ثالثة على األولى التدريبية الحقيبة تتكون  
 ببعض ويختتم الدليل، استخدام وكيفية والتوقعات التدريب أھداف ويتضمن التدريب من يتجزأ ال وجزء

 االجتماعي النوع لموضوع النظرية التعريفات تضمنفي الثاني الفصل أما  والمدربات. للمدربين التعليمات
 ويركز الدولية، االتفاقيات بمحتوى والتوعية التدريب الثالث الفصل تضمني بينما  .أساسه لىع القائم والعنف
 األمن مجلس وقرارات األمن، لمجلس 1820 قراروال السيداو، اتفاقية من )30( التوصيةو ،1325 القرار على
 سواء المرأة ضد العنف مكافحة يخص فيما الواجبة العناية لمبدأ بعرض وينتھي 1325و 1820 ينلقرارل التابعة
   الحرب. وأ السلم أوقات في
  

ً رحش الدليل مقدمة وتتضمن    المتدربين يتمكن بحيث التدريب، في تقديمھا وكيفية الرئيسية لألھداف ا
 بتعريف المقدمة تختتمو .التدريب من تھن/توقعاتھم مع متھاومواء ومناقشتھا ھدافاأل تحديد من والمتدربات
 المعارفو الخبرات إلى ضافةباإل ومشاركة، مشارك بكل الخاصة ةالمھني او والعملية الشخصية األھداف

 الفئة على التعرف يف المقدمة ھذه تساعدوس االجتماعي، والنوع العنف بموضوع يتعلق فيما واالتجاھات
  .لذلك حاجة ھناك كان حال في المعد التدريب تعديل او لتكييف التدريب في المشاركة

  
 يتضمنو االجتماعي، النوع يخص فيما والمفاھيمية النظرية القضايا على التدريب يتم ألولا الفصل يف  
 الھيكلية لتحليل كأداة االجتماعي النوع استخدام على التركيز ويتم االجتماعي، النوع لتعريف شمولية نظرة

 مختلفة وقيم أدوار تحدد وبالتالي واألنوثة الذكورة مفاھيم بإنتاج تقوم التي والسلطة القوة وديناميات المجتمعية
 واألدوار العالقات ھذه انتاج يدوتع متوازنة غير عالقات تنتج ان شأنھا من والتي والرجال النساء من لكل

 التدريبيه األدوات استخدام من للتمكين تمارين تقديم على الفصل ھذا في التركيز سيتم لذا  .مختلفة باشكال
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 القائم العنف بتعاريف فصلال ھذا يبدأو  .وتحليلي مفاھيمي كإطار االجتماعي النوع مع التعامل في الخاصة
 األمم قنطا ضمن الدولية اآلليات تطور ثم ومن ثاره،آو أشكالهو أنواعه عن ونبذة االجتماعي النوع أساس على

 عليھا يقوم التي المحددات على التدريب إلى باإلضافة ،النوع أساس على العنف من والحد التصدي في المتحدة
ً  الفصل ھذا ويتضمن ه،وانواع هوأشكال االجتماعي النوع أساس على القائم العنف  المتعلقة الدولية اآلليات أيضا

 تبعه وما 1325 بالقرار تعلقالم التالي للجزء يمھد كما لفھمھا، ويمھد المرأة ضد لعنفا شكالأ جميع مكافحةب
   .وتطورھا حدةالمت ألمما آليات حول شامل فھم إلى لوصولل ،قرارات من
  

 ،االجتماعي النوع أساس على العنف مكافحةب متعلقةال الدولية اآلليات حول نبذة يقدمف الثاني الفصل أما  
 تحاال في النساء هتجا الدول اتالتزام تحدد التي )30( والتوصية السيداو باتفاقية يتعلق ما كل إلى ينتقل ثم

 وعالقته موقعه و(ب) القرار، أھمية (أ) حيث: من 1325 بالقرار يتعلق ما كل الفصل ھذا ويبين الحرب،
 القرارات تطبيق كيفية على ويركز كما .القرار ونصوص محتوى و(ج) األخرى، الدوليه واالتفاقيات لمواثيقبا

 حزمة ةالست القرارات تعتبر حيث  .)2122 ،2106 ،1960 ،1889 ،1888 ،1820( 1325 للقرار الالحقه ةالست
 على الضوء الفصل ھذا يسلط كما  .والحرب السلم وقاتأ في بالمرأة تعنى والتي الدولية القوانين من متكاملة
 وخاصة المتحدة األمم إطار ضمن االجتماعي النوع أساس على القائم العنف قضية مع التعامل في التطور
 من حال أية في العام العفو يشملھا أن يجب ال حرب جريمة 2106 القرار اعتبره والذي الجنسي العنف
 واألطراف الدولة مسؤولية يحدد والذي الواجبة العناية مبدأ على بناء االلتزامات تحديد إلى باالضافة حوال،األ

 وبالتالي التبليغ على النساء تشجع التي الوسائل يجادإو منه، والوقاية الجنسي العنف وقوع منع في األخرى
 لجبر المناسبة الوسائل وايجاد ومعاقبتھم، الجناة لةلمساء والمدنية جنائيةال والتدابير التحقيق آليات تطوير
  .وتعويضھن الجنسي للعنف تعرضن اللواتي لنساءل الضرر

  
 الخدمات ومقدمات مقدمي عمل تحكم ان يجب التي العامة التوجيھية المبادىء يحددف الثالث الفصل أما  
 الناجيات/ضحايا مع مباشر بشكل تتعامل والتي المدني المجتمع منظمات من أو الحكومية الجھات من سواء
 االتجاھات، بقياس الخاصة التمارين من اً ددع الفصل ھذا يتضمنو  .االجتماعي النوع أساس على القائم العنف

 مع للتعامل وتقنياته الستماعوا العامة للمبادىء جلسات ثالث ويقدم  االستماع. وتقنيات العمل، في والمبادىء
 حول "كوثر" دليل على ويستند العمل مبادىء مختصر بشكل الفصل ھذا يقدم كما  العنف. الناجيات/ضحايا

 االجتماعي النوع أساس على القائم العنف من الناجيات للنساء الخدمات ومقدمات مقدمي قدرات تعزيز
 كوثر لدليل العودة أھمية على ويؤكد العنف، من للناجيات الخدمات وتقديم االستماع تقنياتب تعلقوالم ،)2012(
  .الستقبالوا االستماع تقنيات حول المكثف التدريب حال في
  

ً  الدليل يتضمن كما    االستفادة مدى لتقييم والمتدربات المتدربين على توزيعه يتم الختامي للتقييم نموذجا
  أھدافه. مع التدريب مخرجات ومقارنة التدريب من
  

 النوع موضوعب متخصصة جلسة 18 امنھ ،بتدري ساعة 36 بمعدل ة،يتدريب جلسة 19 لدليلا ويتضمن  
 ضد العنف مكافحةب المتعلقة المتحدة األمم وأدوات ،االجتماعي النوع أساس على القائم العنفو االجتماعي،

 ويمكن  للتقييم. وأخرى لتعارفل خاصة وجلسة ،الصلة ذات والقرارات 1325 القرار على والتركيز ،المرأة
ً  متخصصة جلسات أربع بمعدل أيام أربعة مدار على التدريب تقسيم  صمم وقد ،ساعات ست وبمعدل ،يوميا
 للتدريب الدليل استخدام يمكن كما الدورة، أھداف حسب جلساتال باختصار القيام يمكن بحيث مرن بشكل الدليل
 نفيذتل التوقيت حددي ال أنه إال لجلساتل الخاص الوقت الدليل حددوي  .الحاجة حسب أكثر أو واحد موضوع على

 والتي والمشاركات المشاركين حاجة حسب بذلك لقيامل توالمدربا لمدربينل المجال إلفساح وذلك الجلسة،
  أخرى. إلى فئة من تختلف
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 حسب ختصارھاا أو تمديدھا يمكنو ،أيام أربعة لمدة يةتدريبال لدورةا تصميم لكيفية نموذج يلي وفيما  
  .التدريبية الفئة حاجة

  
  الرابعة الجلسة  الثالثة الجلسة  الثانية الجلسة  األولى الجلسة  اليوم

 األھدافو التعارف  األول اليوم
   والتوقعات

 النوع مفاھيم
 بين الفرقو االجتماعي

 والنوع الجنس
  االجتماعي

 النوع بعادأ ثالوث
   االجتماعي

 على القائم العنف تعاريف
  االجتماعي النوع أساس
 محددات (جلسة ساعتان
  العنف)

  ساعتان  ساعة  ونصف ساعة  ونصف ساعة  المطلوب الوقت

 ومفھوم تعاريف تطور  الثاني اليوم
 أساس على القائم العنف
  االجتماعي النوع

 انواعو مستويات
 القائم العنف واشكال
 النوع أساس على

  االجتماعي

 المساھمة ةالخطور عوامل
 على القائم العنف ثارآو

  االجتماعي النوع أساس

 واالتجاھات راءلآل قياس
 على القائم العنف حول
  االجتماعي النوع أساس

  دقيقة 30  ساعتان  ساعتان  ونصف ساعة  المطلوب الوقت

 األمم نظام حول مقدمة  الثالث اليوم
 حقوق وتطور المتحدة
 النوع واستخدام المرأة

  االجتماعي

 األمن مجلس قرار
1325  

 1325 األمن مجلس قرار
  السيداو واتفاقية

 1820 األمن مجلس قرار
 أوقات في الجنسي والعنف
  الحرب

  ونصف ساعة  ونصف ساعة  ساعتان  ساعة  المطلوب الوقت

 الواجبة العناية أمبد   الرابع اليوم
 على القائم العنفو

 االجتماعي النوع أساس
 السلم اوقات في

  ھابعد وما والحرب

 حول عملية تطبيقات
 واالطراف الدول التزام

 مبدأ تنفيذ في األخرى
  الواجبة العناية

 للعمل التوجيھية المباديء
 على العنف حاالت مع

 اوقات في النوع اساس
  والحرب السلم

  والختام التقييم

  ساعة نصف  ساعتان  ساعتان  ونصف ساعة  المطلوب الوقت



  

  

  الخدمات لمقدمي تدريبية حقيبة األول: الباب
  

  ةـمقدم
  

 والمشاركين التدريب فريق وأ ة/المدرب بين التعارفو التدريب ھدافبأ تعريفلل المقدمة ھذه تھدف  
 الفصل ھذا في المھم من  .التدريب أھداف مع التوقعات مةءوموا /اتالمشاركين توقعات تحديدو والمشاركات

 أو خلط اي ات/المشاركين لدى يكون ال بحيث المتوقعة المخرجات ھي وما محدد بشكل األھداف على التأكيد
 أي لتوضيح الجلسة ھذه خالل الكافي الوقت عطاءإ من بد ال كذلك  .التدريب خالل قهيحقت يمكن ال توقع

  ومحتواه بالتدريب خاصة تساؤالت
  

  ةيالتمھيد الجلسة
  

  التدريب وقواعد وتوقعات أھداف
  

  الجلسة أھداف  (أ)
  

  ؛المشاركين/ات توقعات مع متھاءوموا التدريب بأھداف التعريف -
   ؛للتدريب األساسية القواعد وضع -
  .الالزم التعديل وإجراء العمل برنامج مناقشة -

  
   التدريبية والمعينات األدوات  (ب)

  
  .عرض أقالم، ؛قالبة أوراق ؛جماعي نقاش ؛ھرمي تمرين  

  
  الزمني الوقت  (ج)

  
  .ونصف ساعة  

  
  للمدرب/ة مالحظات  (د)
  

 من والتأكد التعارف عملية في مساو وقت اعطاء يتم ان على الجزء ھذا في آخر تمرين أي استخدام يمكن -
  ؛التدريب أھداف في لبس يأ ھناك يكون ال بحيث األھداف مع التوقعات مةءموا

 المشاركين/ات من كبير عدد من مشترك توقع ھناك كان حال في الدورة برنامج على تعديل إجراء يمكن -
   العامة. واألھداف الموضوع سياق ضمن ھذا يكون أن على

  
  التدريب خطوات  )ھ(
  

  ؛للورشة سيقدمھا التي الخبرة ھي ما المؤسسة، االسم، للمجموعة: نفسه قديمبت مشارك/ة كل يقوم  )1(  
  ؛القالب اللوح على الورشة في الموجودة الخبرات كتابة يتم  )2(  
  حول: ثنائي نقاش يتم  )3(  

  ؛دقائق خمسة لمدة التعلم؟ على قادر/ة غير المشارك/ة ويجعل التعلم عملية يعيق الذي ما -
  ؛والمھارات والمعرفة الخبرة صعيد على الورشة من المشارك/ة عليه الحصول ي/ترغب الذي ما -

  ؛دقائق خمس جابات/لمدةاإل من عدد على واالتفاق اآلراء في للتشارك مجموعتين كل دمج يتم  )4(  
  ؛دقائق األسئلة/خمس إجابات على واالتفاق ينالمجموعت كال دمج يتم  )5(  
  ؛جابةإ لكل المخصصة القالب لوحي على وتعليقھا اوراق على النھائية االجابات كتابة يتم  )6(  
  ؛التعلم معيقات خالل من الجلسة بقواعد والخروج األول السؤال على االجابات مناقشة يتم  )7(  
  .الجلسة من عليھا الحصول والمشاركات المشاركون يتوقع التي الخبرات مناقشة يتم  )8(  

  
  الجلسة. نتيجةتوقعات/ من عرضه تم ما مع متھاءوموا لألھداف بعرض الجلسة تختتم  (و)
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  األول الفصل
  االجتماعي النوع أساس على القائم والعنف االجتماعي النوع مفاھيم

  
 والسلطة العالقات ھيكل من به المرتبطه والمفاھيم االجتماعي النوع مفھوم على الفصل ھذا يركز  
 النوع أساس على القائم لعنفاب والمرتبطة المختلفة المفاھيم يحدد كما االجتماعي، النوع على القائمة

 بين العالقة ويحدد والسلم، الحرب أوقات في تحدث التي تلك فيھا بما العنف وأنواع أشكالو االجتماعي،
  :ليةاالت األھداف تحقيق إلى ويھدف بينھا، والتقاطع االجتماعي النوع على القائم للعنف المختلفه األنواع

  
   ؛االجتماعي والنوع الجنس بين الفرق حول الوعي رفع  (أ)  

  ؛االجتماعي والنوع الجنس بين التفريق شأنھا من يالت المعايير تحديد (ب)  

 العالقات، ھيكل الشخصية، الھوية( االجتماعي النوع مثلث استخدام على والتدريب الوعي رفع  (ج)  
  ؛التحليل في كأداة االجتماعي النوع استخدام من والمشاركات المشاركين ستمكن والتي )المجتمعية القيم

  ؛االجتماعي النوع أساس على القائم العنف ومفاھيم تعاريف على التدريب  (د)  

  ؛االجتماعي النوع أساس على القائم العنف وأنواع أشكال على التدريب  )ھ(  

  .المسلحة والنزاعات الحرب أوقات في المرأة على الواقع وخاصة الجنسي العنف على التدريب  (و)  
  

  األولى الجلسة
  االجتماعي والنوع الجنس مفاھيم

  
  الجلسة أھداف  (أ)

 النوع عالقاتو ،االجتماعي والنوع الجنس مفھومي بين التفريق االجتماعي: النوع بمفاھيم التعريف -
   ؛والذكورة األنوثةو االجتماعي،

   متوازنة. عالقات بناء كيفيةب والتعريف االجتماعي النوع وھيكلية عالقات يخص فيما الوعي رفع -
  

  التدريب ومعينات أدوات  (ب)

   أقالم. قالبة، أوراق ؛دائرية طاوالت ؛الدوارة/المتنقلة العمل مجموعات  
  

  :الزمني الوقت  (ج)

  .ساعتان  
  

  للمدرب/ة مالحظات  (د)

 على المناقشة عملية تتم بحيث التمرين في السرعة على الدوارة/المتنقلة العمل مجموعات استخدام يعتمد -
  ؛المجموعات من مجموعة لكل ذھني عصف شكل

 األفكار وتحدي واالنوثة الذكورة مفاھيم كل عن لتعبيرل المشاركين/ات لتشجيع مھمة الجلسة ھذه تعتبر -
 فھم إلى المجموعة تصل بحيث مرن وبشكل ومنسق منظم بشكل تتم ان المھم من لذا حولھا، المغلوطة
  ؛االجتماعي والنوع بالجنس يتعلق ما لك حول صحيح

  في المذكور ترتيبال بنفس الذھني العصف استخدام يتم المتنقلة المجموعات استخدام تعذر حال في -
  .أدناه الخطوات
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  (تابع) األولى الجلسة
  
  التدريب خطوات  )ھ(

 يحدد ثم مجموعة)، كل في مشاركين/ات 6- 5 (بمعدل مجموعات أربع إلى والمشاركات المشاركين تقسيم يتم  
   كالتالي: التمرين شرح يتم ثم مجموعة، لكل ومقرر/ة ميسر/ة

  
 على االختالفات ھذه بكتابة وتقوم والذكر األنثى بين االختالفات كل ستضع المجموعات من مجموعة كل  )1(  

  ؛كبيرة ورقة

 أخرى مجموعة مع األماكن والمقرر/ة) الميسر/ة (ماعدا المجموعة وعضوات أعضاء ي/تتبادل االنتھاء بعد  )2(  
  ؛)4 المجموعة مكان تأخذ 3 مجموعةالو ،2 مجموعةال مكان تأخذ 1 مجموعةال (مثال

 المجموعة عمل إلى للنظر دقيقة إعطائھم/ھن ويتم السابقة المجموعة عمل إلى بالنظر المجموعات تقوم  )3(  
  ؛الحائط على تعليقھا ثم ومن السابقة

 ھو وما بيولوجي ھو ما إلى واإلناث للذكور إعطائھا تم التي الصفات/القيم تقسيم المجموعات من يطلب  )4(  
  ؛جديدة ورقة على ثقافي) (اجتماعي مكتسب

 مجموعةالو ،4 إلى 2 مجموعةوال ،2 إلى 4 مجموعةوال ،1 مجموعةال إلى بالتوجه 3 مجموعةال من يطلب  )5(  
  ؛3 إلى 1

  ؛الحائط على الورقة تعليقو اإلضافة ثم ومن للمناقشة دقيقة وأخذ السابقة المجموعة عمل إلى النظر يتم  )6(  

 االنتھاء وبعد ثابت ھو وما متغير ھو ما ناحية من والمكتسبة البيولوجية الصفات بمناقشة المجموعات تقوم  )7(  
 ،1 إلى 4 والمجموعة ،3 إلى 2 والمجموعة ،4 مجموعةال إلى 1 المجموعة( االماكن المجموعات تتبادل

  ؛الحائط على الورقة تعليق ثم ومن واالضافة التعليقو العمل على االطالع يتم  ).2 إلى 3 المجموعةو

 متباين وماھو لنساءا وكل الرجال كل بين مشترك ماھو وتحديد والقيم الصفات إلى بالنظر المجموعات تقوم  )8(  
  ؛الثقافة حسب

 االجتماعي والنوع الجنس بين الفرق تبين بقائمة للخروج مجموعة كل عمل مناقشة يتم التمرين نھاية في  )9(  
  لية:االت والمعايير )1( اإلطار في التعاريف على بناء االجتماعي والنوع الجنس وتحديد

  
  (إمراة/رجل) االجتماعي النوع  (ذكر/أنثى) الجنس

  ومتعلم مكتسب  بالوالدة بيولوجي/يحدد
  رمتغيّ   جراحي بتدخل اال يتغر ال ثابت
  أخرى إلى ثقافة من والقيم الصفات وتتباين يختلف  خرآل زمان من او خرآل مكان من يختلف ال
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  سؤال: خالل من االجتماعي والنوع للجنس اختبار يلي ما وفي  
  
  االجتماعي؟ النوع أو الجنس عن رتعبّ  الجملة ھل
  

 الجملة جنسال االجتماعي النوع
 يفعلون ال الرجال األطفال تلدن النساء  
 بالخشونه واألوالد بالنعومة يمتزن الفتيات  
  الرجل يكسبه ما المائة في 70 المرأة تكسب البلدان من العديد في  
  الرجال على تقوم السالم مفاوضات  
 *بالالعنف البريطاني االحتالل قاوم غاندي  
  يفعلون ال الرجال األطفال يرضعن النساء  
  القرار ومتخذ ھم الرجال  
   عقالنيون والرجال عاطفيات النساء  
   تحمالً أكثر النساء الغضب، وسريع الرجال  
  النساء من أكثر عليھا والثبات قراراتھم تحمل على قادرون الرجال  
ً تحكم أكثر والرجال غيورات النساء      بمشاعرھم ا
   معھا والتعامل المخاطر تحديد على قدره أكثر الرجال  
   كمجندات الحرب في يشاركن ال النساء  
   الحرب في لإلغتصاب نتتعرض فقط النساء  

 نوع، أو جنس عن تعبر ال النساء أو الرجال عن المقوالت بعض أن تبيان المثال ھذا من قصودالم للمدرب/المدربة: مالحظة  *  
  وغيره. والتعليم والقيم، الشخصية، الصفات مثل رجالً  كونه غير أخرى بعوامل مرتبط غاندي به قام وما

  

  االجتماعي والنوع الجنس مفاھيم  -1 اإلطار
  

  الجنس تعريف
  

 من تختلف ال انھا كما الجراحي، التدخل حال في إال الوالدة بعد تتغير ال بالوالدة، نكتسبھا التي البيولوجية الصفات  
  .ةثابت صفات والذكور باإلناث الخاصة البيولوجيه فالصفات ،خرىأ ال زمنية فتره من أو آخر إلى مجتمع

  
  االجتماعي النوع

  
 والقيم االدوار ھذه وللرجل. للمرأة مختلف بشكل وتسند اجتماعيا بنىتُ  التي والقيم والمسؤوليات األدوار إلى يشير  

 كولن روين ويعرف المجتمع، نفس في أخرى إلى زمنية مرحلة ومن أخرى إلى ثقافة من وتتغير المجتمع من اكتسابھا يتم
ً  وھو اإلنجابية، األدوار على بناء حددت التي االجتماعية العالقات ھيكل"  أنه على االجتماعي النوع )2009(  أيضا

   .*"بينھم ميزةم اجتماعية ممارسات وانتجت الجنسين بين االجتماعية الفروقات حددت التي الممارسات مجموعة
 الرجل يخص فالمفھوم قضايا، من بھا يتعلق ما وأ المرأة يخص أنه على المفھوم مع التعامل ئخاط بشكل يتم ما وعادة

ً  وھناك سواء، حد على المرأةو  عن وغريب حديث سلبي مفھوم االجتماعي النوع كان اذا ما حول المتكرر السؤال أيضا
 وقد عليه، للدالله الرموز استخدمت وقد اليونانية لىإ أصله يعود االجتماعي الجندر/النوع مصطلح إن العربية، المجتمعات

 مصطلح فإن لذا والرجل، لمرأةبا خاصة صفات من وثقافي اجتماعي وماھو بيولوجي ماھو بين للتفريق كمصطلح تبنيه تم
 ويقوم واألدوار العالقات لوصف يستخدم فھو ،)إيجابية أو سلبية دالالت له توجد ال( وتحليلي وصفي ھو االجتماعي النوع

 بدائل إليجاد القائم الوضع بتقييم ةمرتبط استخداماته فان لذلك معين. مجتمع في الموجودة القوى موازين على بناء بتحليلھا
  االجتماعية. عدالةوال المساواة على تقوم

_______________  

  *  11 p. Polity, ,Introduction Short Gender: 2009, Connel, Raewyn.  



-5 -  

  

  :يلي كما اختصارھا يمكن االجتماعي والنوع الجنس بين الفروقات فإن ھنا من  
  

  (ذكر/أنثى) الجنس ة/رجل)أ(امر االجتماعي النوع
 القيم،ووالرجل، للمرأة معينه ثقافة تعطيھا والتي الثقافية الصفات

 والرجل المرأة وأدوار صفات تحدد التي العالقاتو األدوار،و
 في لھا المؤسس واالجتماعية االقتصاديةو السياسيةو الثقافية
  المختلفة. المجتمعية المؤسساتو التقاليد،و العادات

  .البيولوجية الصفات

  .وإناث كذكور بھا نولد  .الحياة مراحل مختلف على واألنثى الذكر لدى وبناءھا تعلمھا يتم
 ومن أخرى، إلى ثقافة من آخر، إلى مكان من ومختلفة متغيرة
   تغييرھا. يمكن وبالتالي أخرى، إلى زمنية حقبة

 الرحم، وجود اإلنجاب، على المرأة (قدرة وثابته متغيرة غير
  .واإلناث) الذكور بين التناسلي الجھاز في االختالف

ً  الرجال، جميع أو النساء جميع بين تركةمش ليست  تختلف وأحيانا
   المختلفة. الطبقات بين المجتمع نفس في

 الصفات، بنفس أجمع العالم في الذكور يشترك حيث عالمية،
   الصفات. بنفس العالم في اإلناث وتشترك

  

  الثانية الجلسة
  االجتماعي النوع أبعاد ثالوث

  
  الجلسة أھداف  (أ)

 على والمشاركات المشاركيين يساعد أن شأنه من والذي االجتماعي النوع وبناء النتاج المختلفة باألبعاد التعريف  
   االجتماعي. للنوع معمق فھم

  
  التدريب ومعينات دواتأ  (ب)

  .أقالم قالبة، أوراق ؛عمل مجموعات  
  

  الزمني التوقيت  (ج)

   .ونصف ساعة  
  

  للمدرب/ة مالحظات  (د)

   ؛الراجعة والتغذية والنقاش الحوار على الجلسة ھذه تعتمد -

 من االحتماعي النوع اختالف على للتأكيد وذلك خرآ إلى اجتماعي سياق من الثالوث اختالف على التأكيد يجب -
   ؛خرىأل ثقافة ومن آلخر مكان

 االجتماعي النوع انتاج في المجتمعية والمنظومة المؤسسات، دورو )،ورجاالً  (نساء األفراد دور على التأكيد -
   ؛ما مجتمع في المختلفة القوى وموازين

   .النقاش إلغناء مھم المحلي السياق ومن الواقعية األمثله إعطاء -
  
  تدريبال خطوات  )ھ(

 في )2( اإلطار في 1 الشكل استخدام وأ القالب الورق على (الرسم االجتماعي النوع أبعاد ثالوث عرض يتم  )1(  
 .األبعاد) لعناوين عرض يتم فقط ،التفصيليه المحتويات دون العرض

 ان يمكن ما بكل قائمه وتضع األبعاد أحد مجموعة كل تناقش مجموعات، ثالث إلى المجموعة توزيع يتم  )2(  
 .الثالوث من بعد كل يشمله

 أو وتوضيح اليه التوصل تم ما حول المدرب/ة من الراجعة التغذية وإعطاء المجموعات عمل نقاش يتم  )3(  
 .مناقشته يتم لم ما إضافة

 بناء، في وتأثيرھا األبعاد من كل بين العالقة شرح في )2( اإلطار واستخدام الثالوث لشكل العرض يتم  )4(  
 عالقات استدامة على تعمل بالتالي والتي وأدواره وقيمه، االجتماعي، النوع مفاھيم انتاج وإعادة إنتاج،
  والرجال. النساء بين المتوازنة غير القوى
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  االجتماعي للنوع الذاتية الھوية
  

 تأثير وكيفية وقيم، أدوار من لذاته رجل او امرأة سواء الفرد بتعريف يتعلق ما بكل البعد ھذا يرتبط  
 فمثالً   السياسي. أو االجتماعي أو العملي أو األسري المحيط في عالقاتھا أو عالقاته على والقيم االدوار ھذه
 ھذا دخول وأن ،بالرجال منوط السياسي الدور بأن يعتقدن النساء من العديد فإن األدوار عن الحديث عند

 المشاركة عن النساء بعض تنأى وبالتالي لديھا األنوثة معالم من ويحد المرأة على يؤثر ان شأنه من المجال
 ىتبنتف لذا السياسية، المرأة إمكانيات في ثقتھا لعدم وذلك الرأي يخالفنھا اللواتي النساء تدعم ال وقد السياسة،
 األمر وكذلك للمرأة. معين دور تحديد على يعمل حيث المجتمع حددھا كما االجتماعي للنوع الذاتية الھوية
 إطار عن خارجة النھا المنزل بأعمال يتعلق ما بكل عالقة له يكون ال نأ على نشأ حيث للرجل بالنسبة
 القيم ھذه تبني والرجل المرأة على يكون االجتماعي السياق مع التناغم يتم ولكي سلبا، ھاعلي تؤثر وقد الرجولة

  ة.الشخصي المسؤولية من جزء جتماعياال للنوع الذاتية الھوية فانتاج لذا الالحقة، لألجيال وتعليمھا وممارستھا
 ،المرأة تعمل أن مثل تقليدية غير دواربأ يھماكل يقوم بحيث اليومية الحياة في والرجل المرأة أدوار تختلف وقد
 يصاحبھا لم إذا األدوار ھذه أن اال مرضھا، أو المرأة غياب حال في األطفال رعاية بدور الرجل يقوم أن أو

 في البعد ھذا على التركيز فإن لذا التغيير. في تساھم وال استثناءات ستبقى المجتمعي المستوى على تغيير
  .االجتماعي للنوع الثاني البعد وھي الشاملة، القيم منظومة على أثر له يكون نا يجب ولكن مھم التغيير

  
  القيم منظومة

  
 والقيم واألفكار واألنوثة الذكورة مفاھيم حول النمطية الصور االجتماعي النوع قيم منظومة تشمل  

 تعبر أو الرجل يمثلھا أن يجب التي والصفات الھيئة ذلك على بناء وتحدد والرجل، المرأة حول االجتماعية
ً  إطاراً  المنظومة ھذه وتضع .المرأة عنھا  يتسنى حتى منھما كل به يقوم أن يجب ما كل يحدد وشامالً  عاما

 على المجتمع، ھوية على والحفاظ والتقاليد العادات من جزء أنھا على تقدم ما عادة والتي القيم ھذه على الحفاظ
 المثال سبيل فعلى  ما. اجتماعي لسياق والسياسية االقتصادية باألوضاع وتتأثر متغيرة القيم ھذه أن من الرغم
 متقبل المجتمع اصبح وقد النساء بھا تقوم أصبحت الرجال على مقتصره كانت والتي المھن بعض ھناك ان نجد
ً  وھذا العام)، واألمن والطيران والطب (كالھندسة لذلك  بھا يقوم التي األعمال من العديد على ينطبق أيضا

 نتيجة ولكن والتنظيف لرعايةا أعمال تشمل كونھا مقبولة تكن لم للرجل التمريض مھنة فمثالً  الرجال،
 عدد ازداد األخرى، بالوظائف مقارنة الوظيفة لھذه الجيد والدخل للمھنة السوق احتياجو االقتصادية، األوضاع
 قادر الرجل وأن أةبالمر مرتبط فقط كشيء الرعاية قيمة في تغيير ھناك بأن نرى لذا المجال، ھذا في الرجال
 الرجال به يقوم أن يمكن ما حول فكرةال زعزعة لىإ ئيجز بشكل وإن أدى ما وھذا األعمال، بھذه القيام على
   األعمال. من المرأة يناسب وما
  

  االجتماعي النوع ھيكلية
  

 ھذه تؤطر ثم ومن وأدوار عالقات إلى والمفاھيم القيم تحويل على تعمل والتي المؤساساتية البنى تعني  
 الرجولة قيم فمثال والرجل، للمرأة المعطاة القيم طبيعة االطار ھذا ويحدد  متباينة. موازين ضمن العالقات
 ذال دى،ل المرأة من أعلى سلطة الرجل تعطي والتي القيم من وغيرھا الحكمةو المعرفةو القوة، في تتمثل والتي

 األسري، االقتصاد عن ومسؤول كوصي، الرجل أدوار فيھا تتوزع والتي المثال سبيل على األسرة فمؤسسة
 باألطفال والعناية للرعاية كمقدمة المرأة دورو التعليم،و الطالقو الزواج بمسائل يتعلق فيما القرار وصاحب

 المغلوطة القيم استمرار على تعمل المفاھيم ھذه كل البيت، خارج للعمل خرجت وان حتى األسرة، أفراد وكل
 وتقوم االجتماعي، النوع على المبنية جتماعيةاال القيم واستمرار ديمومة وتحمي االجتماعي النوع أدوار حول
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 من وغيرھا والتشريعات التعليم مؤسسات الدور بنفس وتقوم األطفال. تنشئة خالل من انتاجھا بإعادة
  .1التمييزية القوانين في أو التعليمية المناھج في سواء االختالفات ھذه مختلفة بأشكال تحدد والتي المؤسسات

 األخرى، األبعاد في تغيير عنه سينتج بعد أي في تغيير وأي االجتماعي، للنوع ةالثالث بعاداأل بين تشابك ھناكو
 البعد على سواء االجتماعي النوع لقضية النظرة شمولية يضمن بشكل بالتحليل القيام الضروري فمن لذا

   المؤسسي. أو القيمي أو الشخصي
  

  *االجتماعي النوع أبعاد ثالوث  -2 اإلطار
  

  االجتماعي لنوعا بعادأ ثالوث  -1 الشكل

  
  

  

                                                 
 االجتماعي" النوع مقاربة دراجإ كوثر" دليل على االطالع كنكم/كنيم االجتماعي النوع تحليل أدوات في التعمق من للمزيد  1

 .documentation@cawtar.org االتصال: الدليل لطلب
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  (تابع) 2 اإلطار
  

  
_______________  

  ،2013 السالم"، بناء على التدريب في الجندر تعميم " التدريبي بالدليل االستعانه خالل من النموذج ھذا تطوير تم  *  
 /http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources التالي: الرابط على الدليل .13 ص السالم، لعمليات الدولي المركز

                                                                                                                                             .Trainer_Manual_Gender.pdf  

  

  الثالثة الجلسة
  والنزاعات والحرب االجتماعي النوع

  
   الجلسة أھداف  (أ)

   االجتماعي؛ النوع أبعاد ثالوث استخدام تعميق -
   والنزاعات. الحرب أوقات في والعالقات األدوار تحليل كيفية معرفة -

  
  التدريبية والمعينات األدوات  (ب)

   أقالم. ملونة، بطاقات ؛قالبة أوراق عمل؛ مجموعات ثالث  
  

  الزمني الوقت  (ج)

  دقيقة. 30  
  

   للمدرب/ة مالحظات  (د)

  الوقت؛ ضيق حال في او صغيرة المجموعة كانت ذاإ االسئلة على لالجابة الذھني عصفال استخدام يمكن -

   االجتماعي؛ النوع أبعاد ثالوث شرح بعد أو قبل التمرين بھذا القيام يمكن -

 على تطبيقه ويمكن والحروب بالنزاعات تتعلق مواضيع التدريب اشتمل حال في التمرين ھذا يستخدم -
   السياسية. المشاركة وأ العمل مثل أخرى قضايا لتتناول االسئلة وتكييف اخرى سياقات

  



-9 -  

  

  (تابع) الثالثة الجلسة
  
  التدريب خطوات  )(ھ

  السابقة. المجموعات إلى العودة تتم  

  لي:التا النحو على األبعاد من بعد لكل االسئلة من عدد المجموعات إعطاء يتم  )1(  

  الذاتية الھوية  - األولى المجموعة  
 والرجل؟ المرأة قبل من والنزاعات الحرب أوقات في االجتماعي النوع ھوية عن التعبير يتم كيف   
 والنزاعات؟ الحرب أوقات في والرجال النساء ممارسات أو سلوك في استثناءات ھناك ھل   

  الثانية المجموعة  

 والنزاعات؟ الحرب اوقات في االجتماعي النوع استدامة على تعمل التي المؤسسات ماھي   
 الحرب؟ أوقات في والمرأة للرجل ةالموجھ االنتھاكات تختلف ھل والرجل؟ المرأة تجاه تتصرف كيف   
 الحرب؟ بعد وما أوقات في والمرأة الرجل من لكل المعطاة والصالحيات السلطة ماھي  

  الثالثة المجموعة  
 والنزعات؟ الحرب أوقات في واألنوثه بالذكورة المرتبطة القيم ماھي   
 منھما؟ كل أدوار على القيم ھذه تؤثر كيف  
 والرجل؟ المرأة بحق المرتكبة االنتھاكات على تؤثر كيف  

  ونقاشھا. وعرضھا قالبة أوراق على االجابة كتابة يتم  )2(  

  الثانية. الجلسة بعد ذلك يتم لم حال في ))2( (اإلطار األبعاد وثالوث االجتماعي النوع مفاھيم تلخيص يتم  )3(  

  

  الرابعة الجلسة
  االجتماعي النوع أساس على القائم العنف وتعاريف مفاھيم

  
   الجلسة فاأھد  (أ)

   االجتماعي؛ النوع أساس على القائم العنف مفاھيم تحديد -
   العنف؛ تعريف محددات تحديد -
   االجتماعي. النوع أساس على القائم العنف لمفھوم شامل فھم إلى الوصول -

  
   التدريبية والمعينات األدوات  (ب)

  /ات.المشاركين عدد على دراسية حاالت أربع من نسخ ؛أقالم قالبة، أوراق عمل؛ مجموعات ؛دراسية حاالت  
  

  الزمنية المدة  (ج)

   ونصف. ساعة  
  

  للمدرب/ة مالحظات  (د)

 تحديد خالل من العنف تعريف إلى مباشر غير بشكل والمشاركات المشاركين توصيل إلى الجلسة تھدف -
   محدداته؛

 إلى خاللھا من الوصول يتم بحيث القضية وتحليل الفھم لتعميق مھم الحالة دراسة في التفاصيل على التركيز -
   التعريف. وبالتالي المختلفة العنف محددات
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  )تابع( الرابعة الجلسة
  
  التدريب خطوات  )(ھ

  .))3( اإلطار( مختلفة قضية بدراسة تقوم مجموعة كل مجموعات، أربع على الحالة دراسات توزيع يتم  )1(  
   ساعة. بنصف للمجموعة العمل مدة تحديد  )2(  
   التآلية: األسئلة على االجابة ثم ومن القصة قراءة المجموعات من الطلب يتم  )3(  

   السلوك؛ أو الفعل تحديد عنيف؟ سلوك أي ھناك ھل -
  للقوة؟ استخدام ھناك ھل -
    صحيح؟ بشكل استخدامھا تم ھل سلطة؟ ھناك ھل -
   معين؟ فعل عمل في قناعة أم إجبار ھناك ھل -
 ھو؟ وما حق؟ أي الفعل ھذا انتھك ھل -
   االجتماعي؟ النوع قيم عن ةناتج الفعل ھذا ممارسة ھل -

   التآلية: المحددات ليشمل القالب الورق اعداد يتم االسئلة على االجابة بعد  )4(  
  

  االجتماعي النوع قيم  المنتھك الحق  إجبارقناعة/  السلطة/نوعھا  القوة نوع  الفعل/السلوك

  
 النوع على القائم للعنف تعريف وكتابة العودة المجموعات من يطلب ثم مجموعة كل عمل مناقشة يتم  )5(  

   ھا.مناقشت تتم التي المحددات على بناء االجتماعي

 المفھوم استخدام وتطور االجتماعي، النوع أساس على القائم العنف تعاريف عرض التمرين نھاية في يتم  )6(  
  ).4( اإلطار في كما

  
  االجتماعي النوع أساس على القائم العنف

  
 المفاھيم من اً عدد ويناقش االجتماعي، النوع أساس على القائم العنف قضية مع ولاأل الفصل يتعامل  
  .المختلفة االجتماعي النوع أساس على القائم العنف وأنواع أشكالو مستويات إلى باالضافة ھذا به، الخاصة
 بالعنف الوعي يرفع أن شأنه من االجتماعي النوع أساس على القائم العنف مصطلح استخدام أن من وينطلق
 بسبب المرأة له تتعرض االجتماعي النوع أساس على القائم لعنففا فردي، كسلوك وليس ممنھجة كممارسة
 صحيح بشكل يكون ان يمكن ال العنف إلى فالنظر لذا أدوار، من به تقوم أن متوقع ھو وما االجتماعي نوعھا
 ھو ما كل تحديد وبالتالي والرجل، المرأة من كل وسلوك حياة على وتأثيره االجتماعي النوع دراسة دون
 على بناءً  تبرر االجتماعي النوع أساس على القائم العنف أنواع من العديد فإن لذا منھما، لكل اجتماعيا مقبول
 عن الحديث عند لذا  كإمرأة. لھا المجتمع حدده بما سلوكھا أو مظھرھا انسجام عدم أو بأدوارھا المرأة قيام عدم

 وتعمل له، وتشرع العنف تغذي التي الجذور أھم أحد ھي المميزة اإلجتماعية القيم بأن سنجد الخطورة عوامل
  .استدامتهو استمراره على

  
 للمرأة المعطاة االجتماعية والقيم األدوار عن الناتج العنف على يركز األول الفصل من المحور ھذا  
 القائم العنف قضية حول الوعي رفع (أ) :إلى ويھدف  واستمراره. الفعل شرعنة على تعمل بمؤسسات والمدعوم

 القوة،و السلطة، :بالعنف الخاصة الخمسة المحددات على التدريب خالل من االجتماعي النوع أساس على
 تطور وكيفية التعاريف من عدد مناقشة و(ب) الحر؛ القبول عدمو إلكراهاو االجتماعي، النوعو الحقوق، انتھاكو

 رفع (ج)و وأشكاله؛ أنواعهو العنف مستويات تحديد )ج(و االجتماعي؛ النوع أساس على القائم العنف مفھوم
  االجتماعي. النوع أساس على القائم العنف عن الناجمة واآلثار المساھمة العواملو الخطورة، بعوامل الوعي
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  حالة دراسات  -3 اإلطار
  

  اجتماعية اخصائية وجود في زوجين بين حوار :األولى الحالة
  

 بعض ھناك أن اال حب حالة في مازلنا ،صريتأ ولكنني زواجنا في أبي يرغب لم طويلة، حب قصة بعد تزوجنا  :سلمى
   .زواجنا تعكر التي األمور

   به. ترغبين ما كل لك وأقدم أحبك مازلت أنا الزواج، تعكري من فأنت جانبك، من تقصدي  :)الزوج( أحمد

   ؟زواجكم صفو يعكر عما الحديث يمكنك ھل تكمل، سلمى لندع :االجتماعية االخصائية

 عن بالحديث يرغب ال النه يجيب ال سألهأ وعندما العمل، في يتأخر نهأ كما وحدي، ويتركني كثيراً  يسافر أحمد  :سلمى
 وفي وحيدة، أني شعرأ ،"ستايشن البالي على 2014 "فيفا على باللعب يقوم األغلب وعلى المنزل، في العمل
  .يشتمني عترضأ عندما األحيان بعض

 تحدثنا وقد أجيب، نأ أريد ال بإنني أخبرتك فد وأكون سؤال، مائة سألتني قد تكوني نأ بعد الإ ذلك أفعل ال لكني  :أحمد
   خطأ. على بأنك واعترفت األمر في

ً  أني علمأ أنا نعم  :سلمى   .الوحدة من مللت فقد نقاش بيننا يكون أن ريدأ لكني لذلك، بدفعك أقوم ما غالبا

   الثمينة. األشياء ھذه كل ولديكي بالوحدة تشعري وحدة؟  :أحمد

ً  أكثر نكون أن أريد لكن راضية وأنا رفاھية حياة لي وتوفر كريم بأنك علمأ  :سلمى ً  تكون وأن ،قربا ً  أكثر، حنونا  فأحيانا
  .عنك بعيداً  دفعي تحاول أو تشتمني

   .أحبك بأنني تعلمين نتأف ،فوراً  بمصالحتك أقوم ولكني  :أحمد

ً  أنني حتى قليلة، ولكنھا تحدث، التي األشياء أجمل من وھذا  سلمى:  تقوم حتى تصفعني أو تدفعني أن أتمنى أصبحت أحيانا
  .بمصالحتي ذلك بعد

  
  محامية مع تتحدث لالجئينا مساعدة مركز في الجئة :الثانية الحالة

  
  بالدھم؟ إلى الالجئين عودة موضوع عن الحديث بسبب ھنا نتأ  المحامية:

  بعادي.إ يتم أن وأخاف األربع، بناتي من قريبة أكون أن أستطيع حتى بالبقاء أرغب فأنا نعم،  :ميرةأ

   بناتك؟ وأين  :المحامية
 متزوج واحد جيدين، رجال من زواجھن تم بأن علينا هللا نعمأ فقد زواجھن،أ مع العاصمة في ويسكن متزوجات  :ميرةأ

ً  الثانية ابنتي وزوج جيد، بشكل يعاملھا لكنه خرياتأ زوجتين من  في كبير أنه من وبالرغم البلد، نفس من أيضا
 المخيم خارج عمل على الحصول استطاع المخيم من شاب والثالث بلطف، ويعاملھا جيدة صحته أن إال السن

 إال سنة 17 عمرھا الكبرى أن مع غيرھن. من أفضل اآلن بناتي فوضع العاصمة، في معھا ويعيش جيد ووضعه
 السھل من كان لذا ماھرات، طباخات أنھن إلى باإلضافة وجميالت، ومطيعات، الكالم، ويسمعن مسؤوالت انھن
   علينا. هللا من فضل ھذا سريع، بشكل بتزويجھن نقوم ان

  بالزواج؟ ترغبن بناتك كانت وھل  :المحامية

 بتزويج مترددة كنت أنني حتى .بھن خاصة بيوت ھنلدي ويصبح المخيم من سيخرجن ألنھن سعيدات كن فقد نعم  :ميرةأ
 فقد مبسوطة بأنھا رأيت وعندما وافقت أنھا إال الستينات آخر في رجل إلى سنة 15 عمرھا والتي الثالثة بنتي
   الموضوع. على وافقت

  تعيشين؟ من مع انت، عنك وماذا  المحامية:

 المال، ببعض بناتنا تساعدنا وأحيانا التنظيف، في عملي على ونعتمد يعمل، ال وزوجي وطفلين، وزوجي أنا أعيش  :ميرةأ
 ألنه اتحمله أنا علي، غضبه بصب يقوم وأحيانا غاضب، فزوجي لذا ھنا، للرجال كثير عمل يوجد ال تعلمين وكما
 حتى لذا امرأة، تعوله ھذا كل وفوق عمل، بدون رجل وھو نفسه يرى أن له كيف غيرته، الظروف كذلك، يكن لم
   وحنون. جيد انسان الداخل من ھو ظروفه، أعرف ألني أقبل فانا ضربني أو وبخني لو

  عمرك؟ عن أسال أن يمكن ھل  المحامية:

  سنة. 37  ميرة:أ
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  (تابع) 3 اإلطار
  

  ضابط إلى تتحدث البحرية الحدود على الجئة امرأة الثالثة: الحالة
  

 أحد إلى سنوات 8و 10 العمر من يبلغن اللواتي بناتھا مع وامرأة رجالً  عشرون يقارب ما فيه قارب يصل  
 لديھن يوجد ال والتي وبناتھا المرأة وتبقى األقارب بعض بانتظارھم كان اآلخرون الالجئون الليل، منتصف في الشواطىء

   :التالي الحوار يحدث الجميع مغادرة وبعد ليه،إ يتوجھن مكان
  

  الذھاب؟ تودين أين إلى  :الضابط

  .ھناك صعبة فاألوضاع بلدي، إلى أعود ال أن المھم أعلم، ال  ساره:

   القارب. مع سأعيدك لذا لك، عنوان بدون تدخلين تركك أستطيع ال ولكني  الضابط:

   ھناك. سأموت ولكني  :ساره

  بلدك. في ھناك زالوا ما اآلالف فھناك وحدك، لست  :الضابط

    ن.باألما اشعر وال ھناك لالغتصاب تعرضت ولكني  :ساره

  جسدك. بتحسس لي سمحتي إذا تمرين جعلكأس  :الضابط

   لكن؟  :ساره

   بلدك. إلى ستعودين إذا  الضابط:

   بناتي". مامأ ذلك تفعل ال أرجوك "لكن .قائلة وافقت تردد بعد  :ساره

ً   الضابط:    ننتھي. حتى بمالعبتھما سيقوموا للحرس، سنعطيھم ال طبعا

  يلمسوھما، ال أن أرجو ولكن  :سارة

   أوامري. يخالفوا لن عليھما، يحافطوا نأ لھم سأقول تخافي، ال  الضابط:
  

  الخارج. في الحرس مع الفتاتين وتبقى المكتب إلى والضابط ساره تتوجه  
  

  الدار في يمةمق وامرأة يواءاإل دار في عاملة بين حوار :الرابعة الحالة
  

   جميالت. فتيات خمس لديك  العاملة:

   تعاستي. سبب ھنّ   :حورية

   ذلك؟ تقولين لماذا  :العاملة

 من ھو الولد، إنجاب على قدرتي عدم فكرة تحمل زوجي يستطيع لم الثالثة، البنت بعد زوجي مع مشاكلي بدأت لقد  حورية:
 فقد استطع لم لكن الولد أنجب أن حاولت الغرباء، إلى تذھب نأ يريدھا وال األراضي من الكثير لديھم كبيرة عائلة

 وكنت الخامسة، البنت نجابيإ عند غضبه وازداد ،كثيراً  زوجي غضب وقد الثالث، البنات على زيادة بنتين نجبتأ
 نجاباإل قررت ذاإ حياتي على خطر ھناك بأن الدكتور قال وقد تسمح ال صحتي أن إال أخرى مرة المحاولة أريد
 فھو بضربي، يقوم الحالة ھذه في يكون ماوعند الكحول، شرب من يكثر صبحأو الفكرة زوجي يتحمل لم اآلن،
 رنيخيّ  وقد أخرى، من الزواج قرر وأخيراً   بخطأي. أعلم إلني أسامحه وأنا يعتذر، ثم وعي، عدم حالة في يكون
   أخرى. امرأة مع رؤيته أستطيع ال ألني الطالق فاخترت الطالق، أو أبقى أن إما

   ك؟بيت في بقيتي ھل ذلك؟ بعد حدث وماذا  العاملة:

 قبل كامالً  الميراث في حقي أعطاني ألنه أبي من غاضبون فھم وببناتي، بي يرحبوا لم لكنھم خوتي،إ إلى ذھبت ال  :حورية
ً  صرفت لكني مستقبلي، يأمن ان وأراد الوحيدة ابنته فأنا  وفاته.  أما ولد، إنجاب ومحاولة العالج على كبيراً  مبلغا
 الشرعي، حقي من أكثر المال من أخذته ما بأن أبلغوني الثمن، يعطوني لم ولكنھم مني خوتيإ اشتراھا فقد األرض

  .عمل عالقات وبينھم بينه ألن يشجعني لم وزوجي بثمنھا، أطالب فلم معھم عالقتي أزعزع أن أرد لم
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   اخوتك؟ منزل في حدث وماذا  العاملة:

 بناتي، يضربون أوالدھم كان كما البيت، من الخروج من يمنعوني كانوا معھم لوجودي مرتاحين يكونوا لم  :حورية
 خوتيإ علم عندما العودة، في برغبتي وأخبرته بطليقي اتصلت يوم وفي الولد، إنجاب بعدم تعايرنني ونسائھم
ً  المدارس إلى بناتي ذھبت لم النقال، الھاتف استخدام أو الخروج من ومنعوني البيت في حبسوني  يقوم أن من خوفا
 وطلبوا البنات بإعطائه قاموا ذمته إلى إعادتي مرات عدة طليقي حاول أن وبعد خاللھن، من بي باالتصال والدھن
 بناتي استعادة على ساعدوني المساعدة، ھاتف عطتنيأو جارتنا بمساعدة بصديقة باالتصال قمت  العودة. عدم منه

  .خوتيإ بيت إلى العودة أريد وال خوتيإ موافقة بدون لزوجي العودة أريد ال أذھب أين إلى أعرف ال اآلن ولكني

  

  أالمتحدة مماأل واتفاقيات مواثيق في تعددةالم العنف تعاريف  -4 اإلطار
  

 النظر تطور مرحلة كل وتعكس المراحل، من بالعديد االجتماعي النوع أساس على القائم العنف تعريف مرّ  لقد  
 إطار ضمن الحقوق منظور على العمل تطور خالل ومن الدولي القانون ضمن اإلنسان حقوق من كجزء المرأة لحقوق
 على نص قد )1948( اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن بأن فنجد الحقوق، ھذه بحماية الخاصة واآلليات المتحدة األمم

 وقد متساويان، كشخصان والرجل بالمرأة يعترف الدولي القانون إطار ضمن نص أول كان وبذلك البشر جميع بين المساواة
 مختلف بدور االعتراف إلى أدى والذي واالقتصادي السياسي الصعيد على المساواة إحداث على البداية في العمل شكل أخذ

 في المنزل داخل الممارس العنف )1975(المكسيك مؤتمر ناقش العالم في النسوية الحركة تطور ومع عليه، كان عما للمرأة
   المرأة. ضد العنف لموضوع تناول أول

  
 موضوعي على وركزت صراحة تذكره لم أنھا إال العنف أفعال من للعديد )1979( سيداو اتفاقية تناول من وبالرغم  
 دولية التفاقية إطار وضع يتم بأن المتحدة األمم في المرأة مركز لجنة أوصت 1991 عام وفي التمييز. وعدم المساواة
 القرار واالجتماعي االقتصادي المجلس واعتمد صريح، بشكل المرأة ضد العنف قضية يتناول سيداو لجنة مع بالتشاور

 المرأة ضد العنف مكافحة على الدول القرار وحث "أشكاله بجميع المرأة ضد العنف" عنوان تحت صدر والذي )1991/8(
 ً   .والمعنوي الجسدي العنف أشكال جميع من المرأة لحماية المناسبة التدابير كافة واتخاذ قانونيا

  
ً  قدمت المتحدة لألمم العامة الجمعية فمثالً  التعريفات، من لعديدا يأتي ذلك بعدو     :أنه على للعنف تعريفا

 ھذه تكون وقد ،أخرى جھة على معنوية أو مادية بسلطة تتمتع جھة من مقصود معنوي أو جسدي "اعتداء
 متكافئة غير عالقة إطار في آخر طرف إخضاع تحاول دولة أو اجتماعية طبقة أو جماعة أو فرداً  الجھة

 ً ً  اقتصاديا ً وسياسي واجتماعيا  أو جماعةل أو للفرد نفسية أو معنوية أو مادية إضرار إحداث في يتسبب مما ا
  أخرى." دولةل أو اجتماعية طبقةل

  
  :المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة عن الصادرة 1991 لسنة )19( رقم العامة التوصية  

 على المرأة قدرة جدية بصورة يعطل المرأة ضد التمييز أشكال من شكل الجنس أساس على القائم "العنف
 تعرف" التوصية ھذه من )6( النقطة وتحدد  ".الرجل مع المساواة من أساس على وحريتھا بحقوقھا التمتع

 الجنس أساس على القائم المرأة ضد العنفو التمييز ويشمل المرأة ضد التمييز األولى ادتھام في االتفاقية
 األفعال ذلك ويشمل متوازنة غير بصورة لمرأةبا يلحق الذي ذاك أو امرأة، بصفتھا المرأة ضد الموجه أي
 وأشكال والقھر األفعال ھذه بمثل والتھديد الجنسية، أو العقلية أو الجسدية المعاناة أو األذى تلحق التي

  .بالحرية" من األخرى الحرمان
  

 تحدد وثيقة أول كان فقد 1993 سنة المتحدة األمم تبنته والذي المرأة ضد العنف على للقضاء العالمي اإلعالن أما  
   ه:بأن المرأة ضد العنف عّرف فقد  جنسھا. بسبب له المرأة تعرض وأن للعنف، كأساس الجنس

 أو جنسية أو سميةج معاناة أو أذىً  عنه ينجم أن يحتمل أو عنه ينجم الجنس أساس على قائم عنيف فعل "أي
 سواء ة،الحري من التعسفي الحرمان أو راهاإلك أو الفعل ھذا مثل باقتراف التھديد ذلك في بما للمرأة، نفسية
  .جالخاصة" أو العامة الحياة في ذلك أوقع
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 العنف بين )1993( فيينا عمل وبرنامج بإعالن يعرف ما عنه صدر والذي اإلنسان لحقوق العالمي المؤتمر وربط  
 أنب )38( الفقرة في ذلك إلى وأشار ،المرأة ضد للعنف الجذور كأحد االجتماعي النوع لفھم أسس وقد ،المرأة ضد والتمييز
  :يلي كما والتطرف والتعصب الجنس على القائم والتمييز الجنسي واالستغالل الجنسية المضايقة تشمل العنف أشكال

 ضد العنف على القضاء أجل من العمل أھمية على خاصة بصفة اإلنسان لحقوق العالمي المؤتمر يشدد"
 واالتجار واالستغالل الجنسية المضايقة أشكال جميع على والقضاء والخاصة العامة الحياة في المرأة
 حقوق بين ينشأ أن يمكن تضارب أي وإزالة العدل إقامة في الجنس على القائم التحيز على والقضاء بالمرأة
 والتطرف الثقافي والتعصب بالعادات المتصلة أو التقليدية اتالممارس لبعض الضارة واآلثار المرأة

  .الديني"
  

 ارتباط على ليؤكد العنف تعريف جاء 1995 بيجين في للمرأة الرابع العالمي المؤتمر عن الصادرة الوثيقة في  
   :الوثيقة في جاء كما العام، المستوى على بل الخاص المستوى على يحدث ما فقط ليس العنف وأن الجنس بنوع العنف

 أو نفسي أو جنسي أو جسدي ضرر وقوع إلى األرجح على يؤدي الجنس، بنوع مرتبط عنف أي "ھو
ً  أو قسراً  الحرية من والحرمان األفعال، تلك بمثل التھديد ذلك في بما للمرأة معاناة  في ذلك حدث سواء تعسفا
  .دالخاصة" الحياة في أو عام مكان

  
  :)1998( للسكان المتحدة األمم صندوق عرفه كما االجتماعي النوع أساس على القائم العنف

 المرأة بين السلطة عالقات في التوازن عدم عن ينتج والذي معنيان المرأةو الرجل فيه يكون الذي "العنف
ً  العنف ويكون والرجل  ويتضمن متفاوتة بصفة المرأة يمس أنه أو امرأة ألنھا المرأة ضد مباشرة موجھا
 األسرة داخل )الحرية من الحرمان االغتصاب، التعذيب، التھديد،( والجنسية، الجسمية، النفسية، اتالممارس
  .السياسية" الجماعات أو الدولة تقودھا التي الممارسات إلى إضافة وخارجھا

  
ً  العالمية الصحة منظمة قدمت كما    العنف بأن يحدد والذي )2005( عام في اإلجتماعي النوع على القائم لعنفل تعريفا
ً  بناءھا تم التي االختالفات على قائم باألساس ھو االجتماعي النوع أساس على القائم  على وينص للحقوق، انتھاك وھو اجتماعيا
  :أن

 إرادة ضد يرتكب والذي إيذاء فعل أي على يطلق مصطلح ھو االجتماعي النوع أساس على القائم العنف"
ً  ويعد واإلناث، الذكور من الجنسين بين جتماعيةاال االختالفات على ويستند شخص،  حقوق من لعدد انتھاكا
   .واالتفاقيات" الدولية المواثيق تحميھا والتي العالمية اإلنسان

  
  :ليةالتا األمور يتضمن بأنه نرى االجتماعي النوع أساس على القائم العنف مع والتعامل التعريفات إلى وبالنظر  

  
  األخرى العنف أشكالو اإلجتماعي النوع أساس على القائم النساء ضد لعنفا بين الفرق

 مرحلة كل في والفتيات النساء على الھيمنة بصفة النفسي أو الجسدي اإلكراه أو القوة استخدام على يعتمد •
  ؛حياتھن مراحل من

 من تواجده قوة العنف يستمد  السلطة. يمثل من ھو الرجل أن باعتبار المرأة على والسيطرة للقوة استخدام •
 أو المؤسسات أو األفراد طرف من تمارس التي الرمزية أو المادية والممارسات السلوكيات مختلف خالل

  ؛التھميش أو السيطرة أو الضغط أو باإلكراه تقترن تصرفات أو أقوال أو أفعال في ويتجلى القوانين،

  ؛ومستقلة حرة قرارات اتخاذ على وبقدرتھا وبكرامتھا المرأة بحرية المس إلى العنف يھدف •

ً  المجتمع يكون يكون ما وعادة •   الشعبية. والثقافة السائدة المعتقدات على يتغذى ألنه معه، متسامحا
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  ھو ياالجتماع النوع أساس على القائم العنف

 عنه يعبر عنف أنه أي والنساء، الرجال بين والالمساواة القوة على المجتمع داخل القائمة للعالقات مظھر •
  ؛المجتمع داخل بوظيفتھا ومرتبط المرأة ضد وموجه رجل/امرأة قطبية عالقة داخل

 من لكل البيولوجي الدور على بناء المجتمع يشكلھا التي االجتماعية األدوار على قائم عنف فھو لذلك •
 أساس على القائمة المساواة عدم إلى تؤدي التي والتقاليد والعادات القيم من منظومة على معتمداً  الجنسين

  "؛البيولوجي الجنس"

 لحل اجتماعي أو اقتصادي نفوذ استغالل طريق عن الجنسين بين والھيمنة القوة عالقات سيادة يجسد •
  ؛االجتماعية العالقات داخل التفاعل يفرزھا التي النزاعات

   ا؛مجتمعي الً قبو وبالتالي اجتماعية شرعية يعطيه مما نفسه انتاج يعيد •

   ؛األھلية كاملة كإنسانة بالمرأة االعتراف عدم على مبني •

 والخاص، العام المجاليين بين التشابه عامل وندرك ندركه، عندما إال المرأة ضد العنف محاربة يمكن ال •
   ؛مجتمعنا في المرأة ضد العنف مأسسة وكيفية

  حقوقھا. من فئة لتحرم المختلفة العنف أنواع تتشابك وكيف للعنف، المتكاملة الصورة إلى النظر •
  

  االجتماعي النوع أساس على القائم العنف حول حقائقال بعض

 على ويحافظ امتيازاته ويصون مصالحه يمثل من أو الذكوري، للفكر الحاملين /المرأةالرجل قبل من يمارس •
   ؛لخ)إ المؤسسات، - القوانين -  الدولة( السلطوية مواقعه

  ؛الفقيرة أو الغنيةو النامية، أو المتقدمة سواء العالم دول جميع في والفتيات النساء منه تعاني •

 اجتماعي أو ثقافي مستوى على وال بعينھا، ثقافة أو طبقة أو عرق أو دين على النساء ضد العنف يقتصر ال •
 يطالو  العالم. مجتمعات كل في يتفشى بل بعينه اقتصادي أو سياسي نظام على قتصري ال كما اقتصادي. أو

 والكوارث، األزمات فيو الحرب، أو السلم في سواء ظروفھن جميع وفي حياتھن، مراحل جميع في النساء
   ؛والمجتمع األسرة في أدوارھن جميع وفي

 األسرة - الزوجية بيتو الخاص، الحيز ي:ف االجتماعي وضعھن أو سنھن كان مھما النساء له تتعرض كما •
 وھذا  .المدرسة - العمل مكان -  الحديقة -  المقھى -  األجرة سيارة - الحافلة - الشارع العام، الحيز في أو -

 وفي الزوجية العالقة فيھا بما األسرة وفي العام) الحيز( والعمل المجتمع في حاضر العنف أن يعني
 ؛بأكملھا الحياة دورة في ويظھر الحميمية العالقات

 وفي األسرة داخل النساء تعيشھا التي التبعية بعالقة يرتبط وھو امرأة لكونھا اً نظر المرأة ضد يمارس •
  المجتمع.
_______________  

 الناجيات للنساء الخدمات مقدمي/ات قدرات "تعزيز حول المدربين/ات تدريب حقيبة على تعتمد المرفق ھذا في المعلومات  أ  
 تم وقد )2012( كوثر النساء، ضد العنف على للقضاء الدولية واآلليات المواثيق وحدد االجتماعي: النوع أساس على القائم العنف من

  .الدليل ھذا في لتستخدم منھا بعض وتكييف المعلومات تحديث

   الرابط: على عليھا الحصول يمكن ،1992 السيداو، اتفاقية من 19 رقم التوصية  ب  
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm.  

  التالي: الرابط على اإلعالن على الحصول يمكن ،1993 المرأة، ضد العنف على القضاء بشأن العالمي االعالن  ج  
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx.  

  التالي: الرابط خالل من للتعريف الوصول ،1995 ،بيجين عمل لمنھج االعالن وثيقة  د  
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf.  
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  الخامسة الجلسة
  االجتماعي النوع أساس على القائم العنف وأنواع وأشكال مستويات

  
  الجلسة أھداف  (أ)

  االجتماعي؛ النوع أساس على القائم العنف ومستويات وأنواع بأشكال، التعريف -
  شكال.واأل نواعاألو المستويات، تحديد على بناء العنف تحليل -

  
   التدريبية والمعينات األدوات  (ب)

   أقالم. ملونة، بطاقات قالبة، أوراق ؛ذھني وعصف جماعي نقاش عمل، مجموعات  
  

  الزمني الوقت  (ج)

  .ونصف ساعة  
  

  للمدرب/ة مالحظات  (د)

 أن من التأكد يجب لذا )،3( اإلطار في الحالة ودراسات السابقة العمل مخرجات على التدريب ھذا يعتمد -
   ؛بالتمرين البدء قبل مجموعة لكل قائمة بشكل موضوعه نقاشھا تم التي العنف أفعال جميع

  الوقت. من متسع ھناك كان حال في أخرى قصص اختيار يمكن -
  
  التدريب خطوات  )(ھ

   التآلية: األسئلة على واالجابة مجموعاتھم إلى العودة المجموعات من يطلب  )1(

 جسدي، العنف؟ اتخذه الذي الشكل ھو ما ضرب، شتم، صفع، الحالة؟ دراسة في العنف أفعال ماھي -
  ؛سياسي اقتصادي، قانوني، عاطفي، نفسي،

 مكان المحكمة، الشرطة، مثل ما مؤسسة زوجي)، عائلي، (منزلي، العنف)؟ (نوع العنف حدث اين -
  ؛مجتمعي) جمعيات، الجيران، الشارع/من في (مؤسساتي)، عمل

   الخاص؟ المستوى العام، المستوى العنف؟ حدث مستوى أي في -

 األشكال، االفعال، عن للتعبير خر)آ شكل اي أو (شجرة للعرض شكل اختيار يتم المجموعة عمل انتھاء عند  )2(
  المستويات. األنواع،

  والمستويات. األنواع األشكال، األفعال، بين الفروق وتوضيح الجماعي النقاش يتم  )3(
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  االجتماعي النوع أساس على القائم العنف مستويات  -5 اإلطار
  
  المستوى  - 1
  

 فيه يحدث الذي المجال تعريف وأھمية العام، المجال او الخاص المجال في سواء العنف فيه يحدث الذي المجال ھو  
 في يحدث االجتماعي النوع أساس على القائم العنف وأن والعام، الخاص في يحدث ما بين التقاطع على التأكيد ھو العنف

 المجال في االجتماعي النوع أساس على القائم العنف بأن معرفة لىإ تستند أن يجب للعنف مجابھة أية وإن المجاليين
 وضع يجب ولذلك العام، المجال ضمن األخرى واالجتماعية القانونية المؤسسات في والتمييز بالعنف مرتبط لخاصا

  .والعام الخاص المجالين في العنف وأنواع أشكال لجميع تتطرق التي السياسات
  

  الخاص المجال/المستوى  العام المجال/المستوى

  
  فالعن عانوأ  - 2
  

 العنف نوع يكون الخاص المجال ضمن األسرة في حدث فإذا ،فيه يحدث الذي المكان على بناء العنف نوع يحدد  
 الذي والعنف مؤسسي، فيكون العمل أماكن مثل الخاصة أو للدولة التابعة العامة المؤسسات إحدى في حدث إذا أما أسري،
ً  يكون العام المجال ضمن االجتماعية المراكز أحد في أو الشارع في يحدث ً مج عنفا    .تمعيا

  

  مجتمعي  مؤسسي

  

  العنف عانوأ

  زوجي  منزلي  أسري

  فالعن أشكال  - 3
  

 الھدف يكون فقد ،عنه الناتج واألثر العنف فعل فيھا يتم التي الطريقة معرفة خالل من يكون العنف شكل تحديد  
 أو اقتصادي، أو جنسي، أو عاطفي، أو بجسدي، نحدده حينھا ذلك وغيره اصابات، أو جروح إلى فيؤدي الجسدي اإليذاء
ً  يوضح والذي التالي الجدول في كما األشكال من وغيره قانوني،   العنف. أفعال أيضا

  
  العام المجال في المؤسسي/العنف أشكال  (أ)  

  
  العنف فعل  العنف شكل

  األجور في فجوة  اقتصادي
  االجازات من حرمان
  الترقية من حرمان
  الراتب دفع عدم

  االتجار
  الشارع في اللفطي تحرشال  جنسي

  العمل مكان في الجنسي واالعتداء التحرش
  وغيرھا السالم حفظ وحدات المتنازعة، األطراف الجيش، قبل من االغتصاب

  االجتماعي النوع أساس على بناء القانون في تمييز أي  قانوني
  التبليغ من منعال

ً  ويشمل االجراءات تأخير أو للتبليع المرأة أمام معيقات وضع  تحدد التي واالجراءات القوانين أيضا
  والفتيات النساء مع والمدرسات المدرسين األطباء/الطبيبات، ممارسات
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  (تابع) 5 اإلطار
  

 من العائلة أفراد من فرد يأ بھا يقوم قد والتي الزوحين عالقة إطار في - المنزل/األسرة في العنف أشكال  (ب)  
  المرأة على الوصاية دور له من أو خال عم خ،أ ،زوج

  
  الفعل  الشكل
  الحبس الحرق، الصفع، الضرب،  جسدي
  الحبس االحتقار، الھجر، المعايرة، الحرمان،  عاطفي
  االناث ختان االغتصاب، التحرش،  جنسي

  المصروف من الحرمان  اقتصادي
   منه جزء او الميراث من الحرمان
  الراتب في التحكم
  بالعمل السماح عدم

   
  

  السادسة الجلسة
  الجنسي التحرش

  
  الجلسة أھداف  (أ)

 من االجتماعي النوع أساس على القائم العنف موضوع حول أرائھم وتغيير والمشاركات المشاركين اتجاھات قياس  
   اليومية. الحياة في الجنسي التحرش فعل تحديد على قدرتھم تعزيز خالل

  
  التدريب ومعينات أدوات  (ب)

   وأقالم. قالبة، أوراق ملونة، بطاقات صغيرة، عمل مجموعات  
  

  الزمني الوقت  (ج)
  .ساعة نصف  

  
  للمدرب/ة مالحظات  (د)

   ؛واضح بشكل المعلومات اعطاء يجب لذا التطبيق في السرعة على الجلسة ھذه تعتمد -
   ؛المجموعات عمل في التدخل عدم -
 واألحداث الشخصية الخبرات على تعتمد أنھا حيث المجموعة أعضاء اختيار والمشاركات للمشاركين يمكن -

 ؛اليومية
  .)5( اإلطار من بمواقف المجموعات مساعدة يمكن -

  
  التدريب خطوات  )(ھ

 الشارع، في للمرأة تحدث التي المواقف من عدد استحضار مجموعة كل من ويطلب المجموعات تقسيم يتم  )1(  
   المنزل. العمل،

ً تحرش التأكيدب كان إذا ما واالتفاق الموقف نقاش يتم  )2(     السياق. على باالعتماد وذلك تحرشاً، ليس أو ،ا

  الجماعي. والنقاش كالتالي، القالب ورق على العمل تقسيم  )3(  
  

  تحرش ليس بالتأكيد  على يعتمد  تحرش بالتأكيد  الفعل/الموقف

  ؛استراق النظر إلى المرأة -
    ؛استخدام النكات أو ذكر دعابة ذات ادالالت جنسية في وجود المرأة -
  ؛الطبطبة على الظھر أو الكتف -
  ؛التصفير -
  ؛التعليق على طريقة اللبس، األلوان -
  ؛تحديد طريقة اللبس في العمل -
  .وجود صور إباحية في المكتب -



-19-  

  

  السابعة الجلسة
 واالستجابة العنف وآثار للعنف المرأة تعرض في المساعدة العوامل

  
  الجلسة أھداف  (أ)

  ؛الخطورة) (عوامل للخطر المرأة تعرض من تزيد التي العوامل تحديد -
   ؛العنف حدوث على المترتبة ثاراآل تحديد -
   واآلثار. الخطورة عوامل من الحد شأنھا من التي والبرامج والخدمات االستجابة سبل تحديد -

  
  التدريبية والمعينات األدوات  (ب)

   أقالم. قالبة، أوراق ملونة، بطاقات  
  

  الزمنية الفترة  (ج)

  .ونصف ساعة  
  

  للمدرب/ة مالحظات  (د)

  ؛االستجابة وطرق ثاراآل الخطورة، عوامل بين للربط )5( اإلطار في 2 الشكل استخدام يمكن -

 في المرأة تضع قد التي الظروف لتحديد المساھمة العوامل مع التعامل أن على كيدأالت يجب قاشنال عند -
 تشمل والتي الخطورة عوامل بين التفريق من بد فال للعنف، تبريرا يعتبر ال للعنف، للتعرض أكبر خطر
  ؛العنف تبرر التي األسباب وبين المساھمة، والعوامل المشكلة جذور

 بعوامل االستجابة لربط فقط الجلسة ھذهو ،شمولي بشكل االستجابة على الحقة جلسة في التدريب سيتم -
  .فقط الخطورة وعوامل اآلثار على بناء ،التخطيط لكيفية العامة الخطوط وضع يجب لذا واآلثار، الخطورة

  
  التدريب خطوات  )(ھ

 في النساء تعرض إمكانية من تزيد التي العوامل بأھم ثنائي بشكل التفكير والمشاركات المشاركين من يطلب  )1(  
  .جديدة) قصص استخدام (يمكن للعنف السابقة الدراسية الحاالت

   الحائط. على وتعليقھا المقترحة الخطورة عوامل مشاركة يتم  )2(  

  :يلي ماب مرتبطة خطورة عوامل إلى والمشاركات المشاركين بمشاركة تقسيمھا يتم القائمة من االنتھاء بعد  )3(  

   للُمعنف؛ انحيازھا أو القوانين غياب -
   للمرأة؛ الدونية والنظرة القيم منظومة -
   والرجل؛ المرأة العنف/وعي بقضية المجتمعي الوعي -
   البطالة؛ الفقر، مساھمة/اإلدمان، عوامل -
  .والنزاعات األمن بعدم مرتبطة عوامل -

  عنف.ال ومبررات الخطورة عواملو المساھمة، العوامل بين التفريق من والتأكد القوائم ترتيب يتم  )4(  

 في العنف حالة عن الناتجة ثاراآل تحديدل ذھني عصف خالل من التمرين من الثانية المرحلة الى االنتقال  )5(  
  الحالة: دراسات

   ؛ذاتھا المرأة على آثار -
   ؛األطفال على آثار -
  .والسياسية االقتصادية النواحي/الدولة لىوع ؛المجتمع على آثار -

 الصعد على االستجابة تكون أن يجب كيفو واآلثار الخطورة عوامل إلى بالنظر الجلسة، من الثالثة المرحلة  )6(  
 األصعدة اختصار او إضافة يمكن شاركات،والم المشاركين عمل نوعية حسب االستجابة (تقسيم المختلفة:
   .أدناه) المذكورة

   المرأة. مع مباشرة العاملة والمؤسسات الخدمات  )7(  

  .المجتمعي الصعيد وعلى والقوانين، واآلليات) العمل برامج فيھا (بما واالستراتيجيات السياسات  )8(  
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  للعنف المساھمة والعوامل الخطورة عوامل  -2 الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ً  ويمكن    العوامل ،)الجذرية األسباب( الخطورة عوامل بين للتفريق الشجرة رسم استخدام أيضا
  .3 الشكل في موضحة ھي كما للعنف اآلنية واألفعال ،المساھمة

  
  )الجذرية األسباب( الخطورة عوامل بين الفرق  - 3 الشكل

  للعنف اآلنية واألفعال المساھمة العواملو
  

  اآلنية األفعال

          

  التحّرش    الضرب    األوراق

          

  المساھمة العوامل
  (الساق)

  البطالة    الفقر  

          

  الخطور عوامل
  )(الجذور

    المجتمعية القيم  
  القانون غياب

  للعنف وتشريعه

  
  ل.كمثا فقط ھنا الشكلو أخرى، وأفعال مساھمة وعوامل جذور إضافة يمكن  

   

   مساھمة عوامل/الخطورة عوامل

  له  المرأة وتعرض العنف حدوث امكانية إزدياد

  اآلثار

 الحماية خدمات القانونية، االستجابة
  العنف لمكافحة والمجتمعية امجيةالبر
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  العنف في المساھمة العوامل  -6 إلطارا
  السائدة والثقافة االجتماعية القيم

  
كما أن التربية االجتماعية تعزز العنف إذ تعتبر العنف   القوة والعدوانية. إلىسيادة القيم الذكورية ونظرة المجتمع  -

ً  المرأةضد النساء من عالمات الرجولة وبذلك تخلق لدى    زائفاً بذاتھا باعتبارھا الجنس األضعف؛ وعيا

الضعيفة والتي تكرس في اإلعالم والمؤسسات التعليمية واالجتماعية  المرأةالصورة النمطية للمرأة، مثل صورة  -
األخرى، وغير القادرة على تطوير أساليب تجنبھا العنف، وبالتالي تخضع للعنف الذي ال بديل عنه برأيھن، وعلى 

  .العكس فإن الرجل تتم تنشئته على السيطرة والتحكم
  

  االجتماعي المحيط تأثير

ً  واألصدقاء والجيران الممتدة فالعائلة ويبيحه، عليه يشجع للعنف المباشر المحيط في اعياالجتم الرادع غياب    غالبا
ً  باعتباره عليه ويشجعون النساء ضد العنف يؤيدون ما   .للمرأة تأديبا
  

  والقانونية االقتصادية األنظمة

 واألحوال الجنائية القوانين في واضح وتمييز عام، بشكل المرأة ضد بالعنف الخاصة للقوانين غياب ھناك  
 أساس على األدوار وتوزيع واإلناث الذكور بين العمل تقسيم في للتمييز تعود للمرأة االقتصادية التبعية أن كما الشخصية.

  .االجتماعي النوع
  

  المجتمعية المؤسسات

 االستماع مراكز وقلة واألطفال، للنساء الحماية كدور العنف، من الناجيات/لضحايا الداعمة للخدمات غياب ھناك  
  .وضحاياه النساء ضد العنف مع للتعامل األمنية الكوادر تأھيل ضعف إلى باإلضافة والقانوني. النفسي واإلرشاد

  
  التكيف على القدرة عدم

 أو العمل ضغط أو البطالة فمثالً  العنف، ممارسة في دورا والسياسية واالقتصادية االجتماعية الضغوط تلعب قد  
 وھنا  الزوجة. عمل عن الناجمة الضغوط إلى إضافة األسرة ومشاكل األھل ضغوط أو العمل في لالضطھاد الزوج تعرض
  .الضغوط ھذه عن للتنفيس العنف إلى الزوج يلجأ

  
  الحرب أوقات في والسياسية واالقتصادية الجتماعيةا العوامل

 في المختلفة بأنواعه العنف عليه يبنى الذي األساس لتشكل والنزعات الحرب أوقات في المختلفة العوامل تتفاعل  
 الحرب وقت في مختلف بشكل مستھدفة المرأة تكون والتسليع، التبعية منطلق من المرأة مع التعامل ظل ففي الحرب، أوقات

 المبكر التزويج من العنف صور وتتعدد جنسي أو اقتصادي عنف من المختلفة بأنواعه االستغالل يكثر حيث والنزاعات
 الحرب أوقات في االجتماعي النوع أساس على العنف فإن لذا جنسية.الو جسديةال واالعتداءات التحرش إلى صريقوال

  الحرب. قبل فيما تلفةالمخ والممارسات القيمو المؤسسات، في له يؤسس
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  الثاني الفصل
  المرأة ضد العنف مكافحة في المتحدة األمم آلياتو أدوات

  والحرب السلم وقاتأ في
  

 أساس على القائم العنف لمكافحة المتحدة األمم إطار ضمن الدولية اآلليات إلى الفصل ھذا يتطرق  
 حديث االجتماعي النوع مصطلح استخدام أن من فبالرغم  ھا.بعد وما النزاعات فترات خالل االجتماعي النوع
 ً  استخدامه أن إال التسعينات فترة قبل إصدارھا تم والتي مباشر، بشكل اآلليات أو االتفاقيات تتناوله ولم نسبيا
   .شمولي منظور من المرأة قضايا مع للتعامل المتحدة األمم إطار في التطور من كجزء جاء

  
 لمرأة،ا وضع لمؤتمر أسست والتي المتحدة األمم في المرأة لجنة تأسيس تم األربعينات نھاية في  
 لألمم العمومية الجمعية إطار ضمن المرأه بحقوق للنھوض أولويه ذات قضية سنويا يناقش الذي المؤتمر
 تعمل والتي ي،المدن المجتمع بمنظمات الخاصة فعالياتال من العديد المؤتمر ھامش على ينظم وكما المتحدة،

 .المرأة يخص فيما المختلفة للحكومات راتاوقر بتوصيات للخروج المؤتمر فترة خالل والتعبئة الضغط على
ً  بل السيداو مثل واتفاقيات آليات إيجاد في المساھمة إلى فقط ليس ھذا أدى وقد  منظور وتبني نقاش إلى أيضا
 بشكل المتحدة األمم وتوصيات أدبيات في االجتماعي النوع مصطلح فاعتماد ،المرأة قضايا مع للتعامل جديد
 ھذه له تؤدي وما والرجل المرأة بين االجتماعية الفروقات عن والناتج الممنھج العنفب اعتراف ھو مباشر

 الالرج أيدي في القرارات تمركز إلى أدت وبالتالي ،السلطة من منھما كل موقع في اختالف من الفروقات
 توزيع إعادة من عليه يترتب لما السھل باألمر ليس والعدالة المساواة تطبيق جعل الذي األمر ةطويل لعقود
 االجتماعي النوع فيھا يشكل التي الظروف أصعب من وربما  .االعتبار بعين النساء مصالح واخذ للسلطة
ً  محوراً  ً ومعيق أساسيا ً جوھري ا  وجود من بالرغم والذي عات،اوالنز الحروب أوقات في النساء وضع ھو ا

   .ومباشر واضح بشكل عليه النص يتم لم المختلفه اإلتفاقيات
  

 التركيز يتم ثم المتحدة، األمم إطار ضمن المرأة قضايا مع التعامل تطور عرض سيتم الفصل ھذا في  
 1325 قرارال على وبالتركيز ،المسلحة والنزاعات الحرب أوقات في النساء حمايةب الخاصة لياتاآل على

 التدريب خالل من األخرى واألطراف الدولة على المترتبة اإللتزامات الفصل ويحدد له، التابعة والقرارات
 العنف من الحمايةو ،المرأة ضد العنف من الوقاية :الخمسة األبعاد مع يتعامل والذي الواجبة العناية مبدأ على
 جبرو ،المرأة ضد العنف مرتكبي معاقبةو ،المرأة ضد العنف من والتحقيق القانونية قةالمالحو ،مرأةال ضد

  .االجتماعي النوع على المبني العنف من الناجيات/للضحايا والتعويض اإلنصاف سبل وتوفير الضرر
  

 النوعب الخاصة المتحدة األمم وأدوات آليات عن عامة لمحة تقديم (أ) لىإ الثاني الفصل ويھدف  
 الوعي فعر الى و(ب) ؛الحرب أو السلم أوقات في سواء النوع أساس على القائم العنف ومكافحة االجتماعي

   والحرب السلم أوقات في االجتماعي النوع على المبني بالعنف يتعلق فيما األمن مجلس قرارات يخص فيما
 التوصية وخاصة األمن مجلس وقرارات السيداو اتفاقية بين التقاطع على التدريب الى و(ج) ؛الحرب بعد وما
 مقدمة الجھات ودور الدولة والتزامات الواجبة العناية مبدأب الوعي رفع الى و(د) ؛السيداو تفاقيةال )30( رقم

  .المدنية الحكومية غير او الرسمية العامة منھا سواء الخدمات
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  الثامنة الجلسة
  المتحدة األمم نظام في االجتماعي النوع ومنظور المرأة حقوق تطور حول مقدمة

  
  الجلسة أھداف  (أ)

 اآلليات في االجتماعي النوع ومنظور المرأة حقوق وتطور المتحدة األمم نظام حول عامة مقدمة تقديم -
  الدولية؛

    المتحدة. باألمم الخاصة والمفاھيم بالمصطلحات المشاركين/ات توعية -
  

   التدريب ومعينات أدوات  (ب)

   أقالم. قالبة، أوراق وعرض؛ ذھني، عصف جماعي، نقاش  
  
  الزمنية الفترة  )ج(

   ونصف. ساعة  
  
  للمدرب/ة مالحظات  )د(

 التي المعلومات على العرض في التركيز يتم بحيث بالعرض البدء قبل المجموعة معرفة قياس يجب -
 حاجة أو معرفه من المجموعة تبديه ما على بناءً  االختصار أاو التوسع يمكن لذا المجموعة، تحتاجھا
  الموضوع؛ في للمعرفة

 العرض جمود كسر على يساعد للتمرين المختلفة األجزاء بين فالنقاش لذا العرض، على التمرين يعتمد -
   أدناه. الخطوات في كما أجزاء ةلعد العرض تقسيم يجب لذا ،المعلومات توصيل على ويساعد

  
  التدريب خطوات  )(ھ

   عام. بشكل عملھا ونطاق لھا، المكونة األجھزةو المتحدة، األمم حول ذھني بعصف البدء يتم  )1(  

 أو االختصار ھنا ويمكن ))6( اإلطار (استخدام وتخصصھا المختلفة االجھزة حول سريع عرض تقديم يتم  )2(  
  لموضوع.با المجموعة معرفة حسب التوسع

 توصيات،و دورية، تقاريرو لجان،و قرارات،و الدولية، الشرعهو اتفاقية، مثل المصطلحات بعض نقاش يتم  )3(  
   ختامية. مالحظاتو

  .))7( (اإلطار للمجموعة الواضحة غير المصطلحات تعريف يتم  )4(  

   .))7( (اإلطار االجتماعي النوع منظور واستخدام المرأة يخص فيما المتحدة األمم آليات لتطور عرض يتم  )5(  

  العرض. واختتام األسئلة نقاش يتم  )6(  
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  2المحددة ووظائفھا الرئيسية المتحدة األمم أجھزة  - 4 الشكل

  
  

 إلى باالضافة واالتفاقيات عالناتاإل وموقع المتحدة األمم في جھزةاأل بأھم للتعريف الشكل ھذا يستخدم  
ً  والذي األجھزة صالحيات من كل يبين كما المختصة، اللجان  اآلليات بعض وقوة الزامية مدى يوضح أيضا
 وشامل عام بشكل التعريف يتم بحيث ات/المشاركين على وتوزيعه طباعته يمكن لذا غيرھا، عن الدولية
  ة.المتحد األمم ألجھزة

    

                                                 
  . http://www.un.org/ar/aboutun/structure/org_chart.shtml التالي: الرابط على إيجاده يمكن المتحدة لألمم التنظيمي الھيكل  2
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  *المتحدة األمم إطار ضمن المرأة حقوق تطور  -7 اإلطار
  

 حدث الذي التطور من يتجزأ ال وجزء نتيجة ھو المتحدة األمم نطاق ضمن المرأة حقوق مع التعامل في التطور إن  
 رزمة فإن وبالتالي اإلنسان، بإنسانية وملتصقة أصيله كحقوق معھا التعامل يتم والتي العالمية اإلنسان حقوق مستوى على

 الحقوق، ھذه إلحقاق المتحدة لألمم أعطيت التي والصالحيات اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن عليھا نص التي الحقوق
 حقوق خرجت وبذلك ودولھم. األفراد بين مختلف لتعامل أسست الدولية، االتفاقيات في أو المتحدة األمم ميثاق في سواء
 بالمنظمة يسمى ما إنشاء بداية منذ ھذا كان وقد العالمية، الحماية إطار إلى معھم التعامل في وحقھا الدول إطار من األفراد
 الحرب أعقاب في " األمم عصبة" بتشكيل أوالً  بدأ والذي بدولھا، األفراد عالقات وتنظيم الدول بين العالقات لتنطيم يةالدول

 دولية وثيقة أول المتحدة األمم ميثاق ويعتبر الثانية، يةلمالعا الحرب إعقاب في المتحدة األمم منظمة ثم ومن األولى العالمية
 إيجاد على والعمل الحقوق لھذه شامل إطار ووضع اإلنسان حقوق وحماية االعتراف في دوليال المجتمع مسؤولية عل تؤكد

  .المحلي الصعيد على وتنفيذھا لحمايتھا اتفاقيات
  

  ي:الحال وقتنا وحتى المتحدة األمم تشكيل بداية في الحقوق ھذه دعمت التي واألدوات االتفاقيات أھم يلي فيماو  
  
 وضمان الدينية والحرية واالستقالل والحرية الحياة في الحق ضمان تتضمن وثيقة أول :1945 المتحدة األمم ميثاق  - 1

  .البشرية والعدالة اإلنسان حقوق

 بھا يتمتع أن يجب التي الحقوق من عدد وتحديد البشر جميع بين المساواة :1948 اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن  - 2
 في يشيع أن" على تؤكد اإلعالن من )55( المادة  السياسي. انتماءه أو دينه جنسه، عرقه، عن النظر بغض اإلنسان
 بين تفريق وال الدين أو اللغة أو الجنس بسبب تمييز بال للجميع األساسية والحريات اإلنسان حقوق احترام العالم
 وتم العالم في الدساتير من ددع في المادة ھذه استخدام تم وقد  فعالً. والحريات الحقوق تلك ومراعاة والرجال النساء

   النسوية. الحركة قبل من والرجل المرأة بين المساواة لمبدأ التأسيس في عليھا االعتماد

   .1965 العنصري، التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية االتفاقية  - 3

 والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي والعھد والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العھد  - 4
 والتي اإلنسانية الحقوق رزمة االنسان لحقوق العالمي واالعالن اإلضافية وبرتوكوالتھما العھدين ويعتبر ،1966
  .الدولية بالشرعة تسمى

  .1979 ،المرأة ضد التمييز أشكال ميعج على القضاء اتفاقية  - 5

   .1984 ،المھينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناھضة اتفاقية  - 6

  .1989 ،الطفل حقوق اتفاقية  - 7

  .1990 ،أسرھم وأفراد المھاجرين العمال حقوق لحماية الدولية االتفاقية  - 8

  .2006 ،القسري االختفاء لمنع الدولية االتفاقية  - 9

   .2006 ،اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق لحماية الدوليه االتفاقية  -10
  

 الحقوق من االنتقال تم وقد الحياة، مجاالت كافة ليشمل توسع االتفاقيات في الحقوق مفھوم تطور فإن يالحظ وكما  
 يعني االتفاقيات تخصيص إن اإلعاقة. وذوي والطفل المرأة مثل الفئات ببعض الخاصة الحقوق إلى والمدنية السياسية
 وضع في تضعھم مجتمعية بقيم مرتبطة والعنف التمييز من خاصة أشكال إلى عرضة وبأنھم الفئات ھذه بحقوق االعتراف

 تاآلليا مختلف تعامل إلى بحاجة تكون والتي ضدھم والتمييز العنف من محددة أنواع عليه يترتب مما خرين،اآل من أقل
   والمساواة. العدالة مبدأي وإحالل منھا للحد سياسة وانتھاج والقانونية، االجتماعية

  
 عكس وقد  أخرى. إلى فترة من ومتطور ملحوظ بشكل المرأة حقوق الدولية واإلعالنات المعاھدات تناولت وقد  
 مطالب وبالتحديد العالم، أنحاء كافة في الصعيد ھذا على النضال ،المرأة بحقوق يتعلق فيما المتحدة، األمم داخل التطور
 من والحد المساواة لتحقيق الكفيلة واآلليات الوسائل ايجاد تحاول مازالت والتي المدني، المجتمع ومنظمات النسوية الحركة
ً  كان وقد  .المرأة ضد العنف  األمم إعالن في المھم الدور )CSW( المرأة لحالة السنوي والمؤتمر المرأة حقوق للجنة أيضا
 داخل كأولوية المرأة حقوق إدراج تم الفترة ھذه خالل أنه حيث كبرى، أھمية ولھذا ،)1985- 1975( للمرأة الخاص المتحدة
    أھمية. ذات كقضية معھا بالتعامل األعضاء الدول ومطالبة المتحدة األمم في المختلفه األطر
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  (تابع) 7 اإلطار
  

 اتفاقية وباستحداث ).سيداو( المرأة ضد التمييز أشكال كافة إللغاء الدولية االتفاقية كانت العقد منتجات أھم ومن  
 أجل من بجدية التعامل المصادقة الدول على الملزم من أصبح بحيث العمل، من اً جديد اً حيز القضية دخلت ،بالمرأة خاصة
 السياسية، المجاالت في مشاركة للمرأة تكفل والتي الموضوعية المساواة وتحقيق ،االجتماعي النوع على القائم التمييز إلغاء

 ومن التطور، ھذا من وبالرغم  ذلك. لتحقيق المؤقته أو الدائمة منھا سواء آليات وإيجاد واألسرية، الثقافية، االقتصادية،
 لھا يؤسس لم التي تلك تحديداً  ومنھا خاص تعامل إلى بحاجة تزال ما التي المجاالت من العديد ھناك أن إال سيداو، أھمية
 العالمي اإلعالن جاء ھنا منو  الحرب. أو السلم فترات في سواء ،المرأة ضد العنف قضية مثل سيداو في واضح بشكل
 العنف تعريف فيھا تتناول )19( سيداو في خاصة توصية إدراج وتم ،)1993( المرأة ضد العنف أشكال كافة على للقضاء
 إرادة على بنوده وتنفيذ به االلتزام يعتمد وبالتالي قانونيا ملزمة غير آلية أنه إال اإلعالن أھمية ومع  وأنواعه. المرأة ضد

   .المرأة ضد العنف قضية مع التعامل في الدول واخالقيات
  

 حيث والنزاعات، الحرب بحاالت المرتبطة تلك وخاصة المرأة قضايا مع التعامل في نوعي تطور حدث ،2000 عام وفي
  والخاص 1325 القرار بتبني وذلك المتحدة األمم في األمن مجلس إطار ضمن المرأة قضايا مع تعامل أول ھناك كان
ً  بل األمن مجلس عن صادر أنه من فقط ليس القرار أھمية وتأتي  ."واألمن السالم ،"المرأة بـ  مع امليتع ال كونه عن أيضا

 وبذلك صناعته، في فاعل دور للمرأة يكون أن دون السالم إحالل يمكن ال هأن على يؤكد بل فقط حروب كضحايا النساء
ً  النساء حقوق ويحدد يعترف فھو لذا ،المرأة ومشاركة حقوق حقاقإو السالم ديمومة بين تربط آلية أول يكون  من انطالقا

 وبعد خاللو قبل، ما مراحل في اساسي دور لھا يكون ان يجب ولذا المجتمع في فاعله شخصية المرأة أنب اإلدراك
 للحماية، آليات إيجاد على القرار ينص الذي الوقت ففي ،المرأة قضايا مع التعامل في منھجي تغيير ھذا ويعتبر  .النزاعات

 يجب العنف لمناھضة العمل خطط نأب القرار يحددو  .ليةاألھ وكاملة فاعلة كمواطنة دورھا،وب بالمرأة االعتراف على يؤكد
 النوع وبأن القضية، مع للتعامل والتحليلي النظري اإلطار يحدد بذلك القرار فإن لذا االجتماعي، النوع منظور على تبنى ان

  .المرأة ضد العنف اشكال لكافة التحليلية األداة يكون نأ يجب االجتماعي
_______________  

 في الخاصة المصطلحات وأ المختلفة، لياتاآل بين والفرق المتحدة األمم نظام تفاصيل في للخوض ھدف ھناك كان حال في  *  
 مقدمي فدرات "تعزيز كوثر دليل ،http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx االطالع: يمكن االتفاقيات
 ضد العنف على ضاءقلل الدولية واآلليات المواثيق وحدة االجتماعي: النوع أساس على قائمال العنف من الناجيات للنساء الخدمات
  .documentation@cawtar.org االتصال: الدليل لطلب  .2012 النساء"،
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  التاسعة الجلسة
  (سيداو) المرأة ضد التمييز أشكال كافة الغاء اتفاقية

  
  الجلسة أھداف  (أ)

  ؛األساسية إلتفاقية سيداوالتعريف بالجوانب  ‐ 
  التعريف بضرورة وجود إتفاقية للمرأة.  ‐ 

  
  التدريبية المعيناتو األدوات  (ب)

  جماعي. ونقاش عرض، ذھني، عصف ؛ملونة وبطاقات ،أقالم قالبة، أوراق  
  
  الزمنية الفترة  )ج(

   ونصف. ساعة  
  
  للمدرب/ة مالحظات  )د(

المجموعة رغبة في التعرف على لدى ھذه الجلسة تمھيدية لفھم االتفاقية والجوانب المختلفة، وعادة ما تكون  ‐ 
  ؛كل الجوانب، ومبادىء االتفاقية، لذا من المھم التقيد بالھدف حتى يتم استيعاب االتفاقية بشكل صحيح

تصحيح المعلومات وعدم  من المھم، لدى بعض المغالطاتتحدث عند العصف الذھني حول سيداو قد  ‐ 
  تأجيلھا. 

  
  التدريب خطوات  (ھ)

 يتم الذھني العصف بعد ولماذا؟ بالمرأة، خاصة اتفاقية لوجود أھمية ھناك كانت إذا عما المشاركين/ات سؤال يتم  
   بالمرأة. خاصة اتفاقية وجود أھمية حول ))8( اإلطار( العرض تقديم

 إعطاء يتمو ملونه، ورقة على وكتابتھا سيداو عن يعرفونھا معلومات أية حول المشاركين/ات سؤال يتم  )1(  
 حول سلبية المعلومة كانت إذا زرقاء الثانية:  إيجابية. المعلومة كانت إذا صفراء األولى: ورقات: ثالث

   إيجابية. أو ةسلبي معلومات وجود عدم حال في فارغة تترك خضراء والثالثة:  االتفاقية.

 لدى الموجودة المعلومات نوع تحديد يتم وھنا لون، لكل المخصص المكان في البطاقات جميع تعلق  )2(  
   ومحتواھا. لون كل تحت المعلقة البطاقات عدد خالل من االتفاقية حول المجموعة

  والسلبية. االيجابية البطاقات على المعلومات مناقشة يتم  )3(  

  .تحكمھا التي العامة ئوالمباد عليھا، المنصوص الحقوق المالمح، سيداو، اتفاقية حول عرض تقديم  )4(  

 في االتفاقية ودور االتفاقية في االجتماعي النوع أساس على العنف مفھوم تطور موضوع العرض يتضمن  )5(  
  .)30 (التوصية الحرب أوقات في العنف مكافحة
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  1325 والقرار سيداو اتفاقية  -8 اإلطار
  سيداو اتفاقية محتوى

  
ً  تقدم ):1( المادة      للتمييز. تعريفا

  التمييز، على القضاء أجل من وسياسية قانونية تدابير باتخاذ الدول التزامات على الضوء تلقي ):4-2( من المواد  
  .اإليجابية التدابير من أخرى أشكال أو مؤقتة، خاصة إجراءات ذلك في بما

 فكرة إلى تستند والتي بالعادات، المتعلقة وتلك والثقافية، االجتماعية، للممارسات السلبي بالتأثير تقر ):5( المادة  
 االنتماء مثل أبعاد مع تقاطعھا حسب اختالفھا مع للجنسين، النمطية األدوار إلىو الجنسين، ألحد المتفوق أو المتدني الوضع
  .الخ إعاقة، وجود أو الطبقي، أو العرقي،

 تتعلق محددة تدابير اتخاذ خالل من التمييز على القضاء فيھا ينبغي التي المختلفة المجاالت تحدد ):16- 6( من المواد
  ).4-2( المواد في الواردة العامة بااللتزامات

  :يلي كما سيداو اتفاقية تغطيھا التي والحقوق المجاالت تتضمن ):16- 6( من المواد  

  والدعارة. بالنساء االتجار :6 المادة  

  والسياسية. العامة الحياة :7 المادة  

  الدولي. المستوى على المشاركة :8 المادة  

  الجنسية. :9 المادة  

  التعليم. :10 المادة  

  العمل. :11 المادة  

  االسرة. وتنظيم الصحية الرعاية :12 المادة  

  واالجتماعية. االقتصادية المزايا :13 المادة  

  .الريفيات النساء :14 المادة  

  .القانون أمام المساواة :15 المادة  

  .االسرية والعالقات الزواج :17 المادة  

   ومھامھا. سيداو، لجنة تأسيس تفاصيل تقدم ):22- 17( من المواد  
  

  مبادئ ثالثة على االتفاقية تعتمد
  
  :يلي كما سيداو اتفاقية من )1( المادة تعرفه والذي التمييز عدم مبدأ  - 1
  

 النيل أعراضه أو آثاره من ويكون الجنس، أساس على يتم تقييد أو استبعاد، أو تفرقة، أي "ھو النساء ضد التمييز  
 السياسية الميادين في األساسية والحريات االنسان بحقوق والنساء، الرجال تساوي أساس على للنساء، االعتراف من

 أو الحقوق بھذه للنساء االعتراف إبطال أو آخر، ميدان أي في أو والمدنية، والثقافية واالجتماعية واالقتصادية
  .الزوجية حالتھن عن النظر بغض لھا وممارستھن بھا تمتعھن
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  (تابع) 8 اإلطار
  
  :يتضمن والذي الفعلية للمساواة نموذج سيداو اتفاقية تتبنى :الفعالة أو الموضوعية المساواة مبدأ  - 2

  الفرص؛ في المساواة -
  الفرص؛ على الحصول في المساواة -
  النتائج. في المساواة -

  
  :الدولة التزام مبدأ  - 3
  

 قانونيا الملزمة االلتزامات من مجموعة طواعية تقبل فإنما سيداو، اتفاقية في طرف دولة البلدان إحدى تصبح حينما  
 خالل ومن األسري. المستوى على والنساء الرجال بين المساواة وتأمين النساء ضد التمييز أشكال جميع إللغاء
 تأتي ھنا ومن  سيداو. لجنة قبل من للمساءلة نفسھا وتقدم سيداو، اتفاقية ومعايير بقيم بالتقيد الدولة تلتزم ذلك،

 النساء بحقوق النھوض على الدولة تشجيع أجل من الوطني المستوى تدعم التي المحاسبية الدولية الجھود
  .وسياسية قانونية تدابير خالل من فعالة بطريقة وتطبيقھا االتفاقية، في عليھا المنصوص

  
 نشوب منع سياق في االتفاقية تطبيق حول )،2013( سيداو اتفاقية من 30 التوصية عن عامة لمحة يلي وفيما  

  النزاع: انتھاء بعد وما النزاع حاالت وفي النزاعات،
  

 النھائي بشكلھا اعتمدت وقد ،2010 عام في عقدت والتي للجنة، واألربعين السابعة الدورة في 30 التوصية اعتمدت  
 حاالت وفي النزاعات نشوب منع سياق في الدول على االلتزامات من عدد إيجاد إلى التوصية وتھدف .2013 في

  المسلحة النزاعات ومنع بحل الخاصة السياسات تكون بأن االتفاقية وتقضي  النزاع. انتھاء بعد وما النزاع
 من التأكد ويجب كما قصد، غير عن أو متعمدة بطريقة سواء بالمرأة، الضررَ  من نوع أي ُتلحق وأالّ  تمييزية غير
 قرار في ماجاء على التوصية أكدت وقد االجتماعي. النوع على القائمة المساواة عدم حاالت تعززَ  أو تخلقَ  أال

 أشكال كافة محاربة القرار، صنع في المرأة إشراك بمواضيع قيتعل فيما به، التابعة/المتعلقة الستة والقرارات 1325
   حرب. جريمة الجنسي العنف واعتبار االجتماعي النوع أساس على القائم العنف

  
مت   إلى: االتفاقية نطاق يشملھا التي النزاع أنواع قسِّ

  الداخلية؛ االضطرابات -

  الحدة؛ والمنخفضة أمدھا طال التي المدنية االضطرابات -

  السياسية؛ الصراعات -

  والطائفي؛ العرقي العنف -

  الشعبية؛ االنتفاضات وقمع الطوارئ حاالت -

 الدولي، اإلنساني القانون بموجب بالضرورة، تصنف  ال قد التي المنظمة، والجريمة اإلرھاب ضد الحرب -
  للمرأة. اإلنسانية للحقوق خطيرة انتھاكات عنھا تنتج قد والتي مسلحة، نزاعات أنھا على

  
 وغير للمواطنين اإلنسان بحقوق الخاصة االنتھاكات جميع عن األطراف الدول مسؤولية على التوصية تؤكد  

ً  "المشردين فيھم بمن المواطنين،  أو إقليمھا داخل الموجودين الجنسية، وعديمي السياسي، اللجوء وطالبي والالجئين داخليا
 يقع من كل على الدولة مسؤولية تحدد وبھذا إقليمھا" داخل ودينموج يكونوا لم وإن حتى الفعلية، لسيطرتھا الخاضعين

   وجدوا. اينما ومواطنيھا الجغرافي نطاقھا ضمن
  

 متجانسة مجموعة يشكلن ال "النساء فـ وأوضاعھن النساء بين االختالف مراعاة شأنھا من سياسات إيجاد على تؤكد  
 مجرد ولسن سلبيات متفرجات لسن فالنساء متباينة. النزاع بعد ما سياقات في المحددة واحتياجاتھن النزاع مع وتجاربھن
 اإلعاقة، ذوات بالنساء الريفية، بالمرأة الدراسية، واألوضاع بالفتيات خاصة التزامات حددت فقد وبذلك أھداف"، أو ضحايا
 وتدابير، اجراءات من تتطلبه وما أوضاعھن خصوصية إلى النظر يجب والتي الفئات من وغيرھا المخيمات، في بالنساء
   والفتيات. للنساء المختلفة األوضاع فيھا تساھم أن يمكن التي المخاطر أو العوائق كل إزالة على العمل وخاصة
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  (تابع) 8 اإلطار
  

  التوصية: في جاءت كما الدولة مسؤولية

 التي الفعلية، لسيطرتھا الخاضعة الدول، غير المحلية الفاعلية الجھات جميع أنشطة لتنظيم ضوابط تضع أن -
  لالتفاقية؛ الكامل احترامھا تكفل وأن ليمية،اإلق حدودھا خارج تعمل

 بصفتھا وتنفذھا، وتحميھا اإلقليمية، حدودھا خارج تطبق والتي االتفاقية تضمنھا التي الحقوق تحترم أن -
  األجنبي؛ االحتالل حاالت في باالحتالل، القائمة السلطة

 من كجزء وذلك الخاص، القطاع من الكيانات أو األفراد أفعال إزاء لمتضررينل االنتصاف سبل كفالة -
  الواجبة؛ العناية ببذل التزامھا

 مثل الدول، غير من الجھات استرضاء أجل من المرأة حقوق حماية أوجه عن التراجع أشكال جميع رفض -
  المسلحة؛ الجماعات أو األفراد أو اإلرھابيين

 المناطق في الجھات تلك بأنشطة المتعلقة اإلنسان حقوق انتھاكات لمنع الدول غير من الجھات مشاركة -
 الكافية المساعدة وتوفير أشكاله؛ بجميع والجنساني الجنسي العنف وخاصة النزاع، من المتضررة
 لةفعا آلية وإنشاء المرأة؛ حقوق انتھاكات عن الناجمة المتزايدة المخاطر ومعالجة لتقييم الوطنية للمؤسسات
  للمساءلة؛

 في التحقيق في الشرطة) بضابطات االستعانة (مثل الجنسين بين الفوارق تراعي ممارسات استخدام -
 من الفاعلة األطراف بھا تقوم التي االنتھاكات ومعالجة تحديد لضمان انتھائه وبعد النزاع أثناء االنتھاكات

  الدول. غير من والجھات الدول
  

  يلي: بما القيام على المسلحة، الجماعات مثل لدول،ا غير من الجھات اللجنة تحث

ً  وذلك النزاع، انتھاء بعد وما النزاع حاالت في المرأة حقوق احترام -   االتفاقية؛ مع تمشيا

 بجميع الجنساني العنف وبحظر اإلنسان بحقوق المتعلقة السلوك قواعد بمدونات بالتقيد نفسھا تلزم أن -
  أشكاله.

  
  :1325 والقرار االتفاقية تنفيذ يخص فيما الدول التزامات

 قرارات من تاله وما 1325 األمن مجلس قرار لتنفيذ الوطنية واالستراتيجيات العمل خطط تكون أن كفالة -
  لتنفيذه؛ كافية ميزانيات تخّصص وأن االتفاقية، مع متوافقة

ً  األمن مجلس من المفروضة االلتزامات تنفيذ يعكس أن كفالة - ً  نموذجا  يأخذ وأن الفعلية، المساواة على قائما
  إلى إضافة االتفاقية، في الواردة الحقوق جميع على النزاع انتھاء بعد وما النزاع سياقات تأثير االعتبار في
  الجنسي؛ العنف ذلك في بما انتھاكات، من بالنزاعات المتصل الجنساني بالعنف يتعلق ما

 عمليات بجميع يتعلق فيما وبرامجھا وصناديقھا ووكاالتھا وإداراتھا المتحدة األمم شبكات جميع مع التعاون -
 النزاع، انتھاء بعد والتعمير النزاعات، وتسوية النزاع، وحاالت النزاعات، نشوب منع ذلك في بما النزاع،

  االتفاقية؛ أحكام إنفاذ أجل من

 مجلس أعمال جدول تنفيذ على العاملة لحكوميةا غير المنظمات ومع المدني المجتمع مع التعاون تعزيز -
  واألمن؛ والسالم بالمرأة المتعلق األمن

 1325تقديم معلومات عن تنفيذ جدول أعمال مجلس األمن بشأن المرأة والسالم واألمن، وال سيما القرارات  -
 )2013( 2106، و)2010( 1960، و)2009( 1889، و)2009( 1888، و)2008( 1820، و)2000(
، بما في ذلك تقديم تقارير تتناول على وجه التحديد مسألة االمتثال ألي من معايير األمم )2013( 2122و

  .مؤشراتھا المتحدة أو
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  العاشرة الجلسة
  1325 األمن مجلس قرار

  
  الجلسة أھداف  (أ)

   األربعة. وأركانه األمن مجلس بقرار التعريف -
   .1325 القرار على بناء الدولة التزام معنى تحديد -
  1325تحديد االحتياجات المحلية لكل ركن من أركان القرار  -

  
  التدريبية المعيناتو األدوات  (ب)

  .أقالم قالبة، أوراق جماعي؛ ونقاش ذھني، عصف عمل، مجموعات  
  
  الزمنية الفترة  )ج(

   .ساعتان  
  
  للمدرب/ة مالحظات  )د(

 أن على والتركيز محددة دولة بسياق مرتبطة تفاصيل أية ال، أم االتفاق تنفيذ تم كان إذا فيما الخوض عدم المھم  
   الجلسة ھذه في فقط 1325 بالقرار التوعية ھو الھدف

  
  التدريب خطوات  (ھ)

 مجلس بصالحيات للتذكير األمن مجلس عن صادر القرار يكون أن أھمية عن بالسؤال المدرب/ة تقومي/  )1(  
   األمن.

   ه.اتاختصاص أركانه، الصالحيات، اإلصدار، سنة ،1325 القرار حول ذھني بعصف القيام  )2(  

 )8 (اإلطار غاثةاإل وقاية،ال حماية،ال مشاركة،ال ة:األربع وأركانه 1325 القرار عن بعرض القيام يتم  )3(  
  اإلجتماعي. النوع أساس على القائم العنف بمكافحة وعالقتھا

 المساواة وإحقاق الحماية،و االحترام، صعيد على 1325 القرار في اإللتزام مبدأ يعنيه ما حول النقاش يتم  )4(  
   عي.اإلجتما النوع أساس على القائم العنف ومكافحة والعدالة

  لتحديد االلتزام مبدأ باستخدام مجموعة كل تقوم مجموعات، أربع إلى والمشاركات المشاركيين تقسيم يتم  )5(  
 بمكافحة يتعلق ما في خاصة 1325 قرارالب لاللتزام األركان من ركن كل في عليه العمل يتم أن يجب ما

  اإلجتماعي. النوع أساس على القائم العنف

   عام. بشكل العمل يتم أو المشاركين/ات من كافي عدد ھناك كان إذا ةمعين دولة تناقش مجموعة كل  )6(  

ً ركن تناقش مجموعة كل  )7(    النوع أساس على القائم العنف بمكافحة وعالقته 1325 القرار أركان من اً واحد ا
  اإلجتماعي.

 كل في الخاصة الفقرات طباعة ويمكن االلتزامات، تحديد في المشاركين/ات لمساعدة )8( اإلطار توزيع يتم  )8(  
  .1325 القرار من ركن

  األخرى. المجموعات مع ونقاشھا ومشاركتھا قالب ورق على العمل نتائح بكتابة مجموعة كل تقوم  )9(  
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  1325 األمن مجلس قرار حول عامة مقدمة  -9 اإلطار
  

 قبل من القرار يتبن إلى ذلك ويعود المتحدة، األمم إطار في اتخاذھا تم التي القرارات أھم من 1325 القرار إن  
 المتحدة، األمم في األعضاء الدول لجميع ملزمة قراراته تعد والذي المتحدة، األمم أجھزة ضمن سلطة أقوى األمن، مجلس
 المراقبة. وقوات السالم حفظ قواتو عسكرية، قوةو قوبات،ع من عنه الصادرة القرارات لتنفيذ ااستخدامھ يمكن آليات ولديه

ً  األمن مجلس ولقرارات ً قانوني ملزمة أنھا ذإ التعاقدية االتفاقيات عن بذلك ويختلف وأخالقية، سياسيةو معنوية، قوة أيضا  ا
 الدول لجميع ملزمة كونت وبذلك ومصادقة توقيع إلى تحتاج ال إنھا األمن مجلس قرارات ميزة لكن عليھا، المصادقة للدول

   األعضاء.
  

 من عليھن المترتب واألثر النساء وضع يستھدف والذي المتحدة األمم قرارات ضمن قرار أول 1325 القرار ويعتبر  
 بناءً  األوضاع وتحليل االجتماعي النوع منظور استخدام في تطور من يقدمه لما أھمية يكتسب وكما والنزاعات، الحروب
 وليست األھلية كاملة كشخصية المرأة القرار ويحدد كما  الحياة. نواحي كافة على االجتماعي النوع بتطبيق ومطالبته عليه،
 يتطرق ھنا ومن الحرب، أوقات في بھا تقوم التي واألدوار السالم عملية في المرأة دور على التأكيد خالل من وذلك تابعة
 فمسائل النزاعات. تجدد إلى عادة يؤدي نقص ھناك يكون بدونھا والذي السالم صنع عملية في كشريكة المرأة إلى القرار
  .واستدامته السالم إلى الحرب مرحلة من االنتقال عملية في أساسي شرط معھا التعامل في والعدالة المرأة

  
 بيجين عمل ومنھاج إعالن :يف الواردة االلتزامات( الدول والتزامات الحقوق على ويؤكد القرار يلتزم 

  )؛)1995(

 ؛)1979( سيداو اتفاقية  

 ؛)الدوليين واألمن السالم حفظ( األمن مجلس ومسؤولية المتحدة األمم ميثاق مبادئ  

 لالجئين جنيف اتفاقية.  
  

  :1324 القرار أركان

   السالم. وعمليات القرار اتخاذ مراكز وجميع السالم حفظ عمليات وفي السياسة المشاركة  - 1

   والحرب. السلم أوقات في العنف من الوقاية  - 2

   الجناة. ومحاسبة وتجريمه العنف من الحماية  - 3

 إعادة لتوطين،ا عمليات في االجتماعي النوع منظور واعتماد العنف من للناجيات والتأھيل والدعم اإلغائة  - 4
   واإلعمار. التوطين

  
  :التالية بالنقاط 1325 للقرار 18 الـ البنوداختصار

في جميع مواقع اتخاذ  المرأةإشراك من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية على يحث األمين العام لألمم المتحدة  •
الدور الھام للمرأة في منع الصراعات وحلھا وفي  القرار أثناء حل النزاعات وعمليات السالم، ويحدد مجدداً 

احالل  إلىمساھمتھا المتكافئة ومشاركتھا الكاملة في جميع الجھود الرامية للوصول  السالم، وأھميةبناء 
يحث والسالم واألمن، وعلى ضرورة زيادة دورھا في صنع القرار المتعلق بمنع الصراعات وحلھا.  

ً  األمين العام خاصة، وفي عمليات حفظ  لةالمتحدة كممثضمن إطار األمم  للمرأةعلى إعطاء دور أكبر  أيضا
  .السالم، وفي بعثات األمم المتحدة، وفي الوفود اإلنسانية وبعثات تقصي انتھاكات حقوق اإلنسان

 لمتخصصا األبعاد، وتوفير التدريب المتعددة السالم دعم عمليات في النوع االجتماعي منظور مراعاة تعميم •
  الخاصة احتياجاتھما ومراعاة الصراع حاالت في والطفلالمرأة  على حماية السالم حفظ أفراد لجميع
 مؤسسية ترتيباتيوفر والفتاة من شأنه أن المرأة  على المسلح الصراع آثار حقوق ألن فھم من لھما وما
 السالم حفظ في كبيرة بدرجة اإلسھامالسالم، وإحالل  عملية في الكاملة ومشاركتھما حمايتھما لضمان فعالة

   وتعزيزھما. الدوليين واألمن

المرأة  على المسلح الصراع بآثار الخاصة البيانات توحيدإلى  يؤكد األمين العام لألمم المتحدة على الحاجة •
   والفتاة.
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  (تابع) 9 اإلطار

السالم  اتفاقات على التفاوض عند المعنية، الفاعلة األطراف جميع الدول األعضاء وجميعلى إويطالب  •
  :النوع االجتماعي وأن يشمل ذلك بمنظور األخذوتنفيذھا، 

 يتعلق وما التوطين وإعادة الوطن إلى اإلعادة أثناء والفتاة للمرأة الخاصة والحقوق االحتياجات مراعاة -
  ؛الصراع انتھاء بعد والتعمير اإلدماج وإعادة التأھيل بإعادة

 لحل األصليون السكان بھا يقوم التي والعمليات للمرأة المحلية السالم مبادرات تدعم التي التدابير اتخاذ -
  ؛السالم اتفاقات تنفيذ آليات جميع في المرأة إشراك وتدابير الصراعات،

 بالدستور منھا يتعلق ما وخاصة والفتاة، للمرأة اإلنسان حقوق واحترام حماية تضمن تدابير اتخاذ -
  ؛والقضاء والشرطة االنتخابي والنظام

 في القرار مستويات صنع جميع علىالمرأة  تمثيل زيادة ضمان على األعضاء الدولاألمين العام  يحث •
 في األطراف يدعو جميعو وإدارتھا وحلھا. الصراعات لمنع والدولية واإلقليمية الوطنيةاآلليات و المؤسسات
النوع العنف القائم على أساس  من والنساء الفتيات خاصة تحمي تدابير تتخذ أنإلى  المسلحة الصراعات
  الجنسي. لإليذاء األخرى واألشكال االغتصاب سيما المسلح، ال الصراع حاالت فياالجتماعي 

 الجماعية اإلبادة عن المسؤولين العقاب ومقاضاة من لإلفالت وضع حد عن الدول جميع مسؤولية على يشدد •
 عنف من والفتيات النساء له تتعرض بما المتعلقة ذلك تلك في بما الحرب، وجرائم اإلنسانية ضد والجرائم
 العفو أحكام من الجرائم تلك استثناءعلى ضرورة الصدد  ھذاويؤكد في العنف،  أشكال من وغيره جنسي

  ذات الصلة. والتشريعات

 ومستوطنات لمخيمات المدني واإلنساني الطابع تحترم أن المسلحة الصراعات أطراف جميعإلى  يطلب •
  والمستوطنات. المخيمات تلك تصميم لدىوذلك والفتاة  للمرأة الخاصة االحتياجات تراعي وأن الالجئين،

 في بما ،المرأة وحقوق العتبارات النوع االجتماعي األمن مجلس بعثات مراعاة لضمان استعداده عن يعرب •
  المحلية والدولية.  المؤسسات النسوية مع التشاور ذلك

 السالم، بناء فيالمرأة  ودور والفتاة،المرأة  على المسلح الصراع ألثر بدراسة القيامإلى  العام األمين يدعو •
ً  ويدعو الصراعات، وحل السالم لعمليات النوع االجتماعي وأبعاد  تقريراً  األمن مجلسإلى  يقدم أنإلى  أيضا
  المتحدة. األمم في األعضاء الدول لجميع ذلك وأن يتيح الدراسة ھذه إليھا تنتھي التي النتائج عن

ً  ذلك حيثما كان األمن، مجلسإلى  المقدمة تقاريره في يتناول أن العام األمينإلى  يطلب •  التقدم ،مناسبا
 المتعلقة األخرى الجوانب السالم وسائر حفظ بعثات جميع النوع االجتماعي في المنظور تعميم في المحرز
  والفتاة. بالمرأة

  
ً تقييم تقدم أن شأنھا من والتي العام لألمين السنوية التقارير على المتابعة آلية في القرار ويعتمد    الدول لتزاماتال ا
 المعنية للدول الموجھة التوصيات من عدد التقرير مناقشة بعد وصدر  .تنفيذھا دون تحول التي والمعيقات القرار ببنود

  .التوصيات تلك تنفيذ بمتابعة بالقيام العامة سكرتارياوال العام األمين تكليف إلى باإلضافة
  

  :1325القرار تنفيذ متابعة في المدني المجتمع منظمات دور
  

 األمم إطار في المدني المجتمع منظمات تمارسھا والتي والضغط التعبئة عملية من اً جزء 1325 القرار تبني يعتبر  
 السنوية. العام األمين تقارير ومناقشة المباحثات عملية في رسمية غير بطريقة المدني المجتمع منظمات وتشارك المتحدة.

 الخاصة الجلسات في المدني المجتمع لمنظمات التشاوري الدور تثبيت في األكبر الدور أريا فنزويال لسفير كان وقد
 فيما البوسنة من كاھن مع للجلوس المجلس أعضاء دعا 1993 عام في أنه حيث األمن، مجلس إطار داخل محددة بمواضيع
 وقد ،)Arria formula( ذلك بعد سمي فيما التشاور من الشكل ھذا اعتماد تم وقد رسمي، غير بشكل لألراء تبادل اعتبر

 الحرب أوقات في المدنيين بحماية يتعلق فيما وخاصة الشھاداتو الخبرات، لتقديم 1999 عام منذ الوسيلة ھذه استخدمت
 الھيئة بتنطيمه تقوم الجلسات تقاليد من اً جزء أصبح بحيث الرسمي غير التشاوري االجتماعي الوضع تطور وقد والسلم،
 الرأي وإبداء للنقاش المدني المجتمع بمنظمات الخاص الوقت وتحديد النقاش، موضوعب والخاصة المتحدة األمم في الخاصة
 قليل عدد زال وما  العام. األمين يقدمھا والتي السنوية 1325 بالقرار المتعلقة رتقاريال مناقشة في الخاصة المعلومات وتقديم
 الحكومية غير للمنظمات توعية يتطلب الذي األمر االجتماعات ھذه مثل بحضور يقوم الحكومية غير المنظمات من

  لھم. المعطاة المساحة ھذه الستغالل
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  عشرة الحادية الجلسة
  سيداو واتفاقية 1325 القرار

  
  الجلسة أھداف  (أ)

   ؛1325 والقرار سيداو بين العالقة تحديد -
   سيداو؛ اتفاقية من 30 بالتوصية التعريف -
  ؛1325 والقرار سيداو استخدام كيفية معرفة -
  . 1325التفريق بين آليات المتابعة والتنفيذ التفاقية سيداو والقرار  -

  
  التدريبية المعيناتو األدوات  (ب)

  ملونة. أقالم قالبة، أوراق ملونه، بطاقات عرض؛ ذھني، وعصف جماعي، نقاش عمل، مجموعات  
  
  الزمنية الفترة  )ج(

   ونصف. ساعة  
  
  للمدرب/ة مالحظات  )د(

 القائم العنف ومكافحة النساء حماية في المتحدة لألمم المختلفة األدوات استخدام يخص فيما الوعي لرفع الجلسة ھذه  
 وعدم المساواة مبدأي على بالتركيز تقوم بل فقط سيداو حول شاملة معلومات تقدم ال فھي لذا االجتماعي. النوع أساس على

  .1325 القرار تطبيق فھم لتعميق وذلك بعدھا وما الحرب حالة في الدول على المترتبة واإلجراءات التمييز
  

  التدريب خطوات  (ھ)

   .1325 والقرار سيداو اتفاقية بين الفرق حول والمشاركات المشاركين مع الذھني العصف يتم  )1(  

 من ))9( (اإلطار 1325 القرار صالحيات وبين بينھا والفرق سيداو لجنة صالحيات حول عرض تقديم  )2(  
   .والتنفيذ المتابعة وآليات واالتفاقية القرار معھا يتعامل التي واألطراف اإللزام ناحية

 )30( التوصية في عليه النص تم ما وتحديداً  سيداو في التمييز وعدم الفعالة المساواة مبدأي عرض يتم  )3(  
  .المبدأيين ونقاش

 وتقوم 1325 القرار أركان من ركن تأخذ مجموعة كل مجموعات أربع إلى والمشاركات المشاركيين توزيع  )4(  
 بمخرجات االستعانة (يمكن ركن كل على التمييز وعدم الموضوعية المساواة مبدأي تطبيق كيفية بتحديد
  .السابقة) المجموعة عمل

  .بھا لالستعانة مجموعة كل اختصاص حسب المجموعات على 30 التوصية من أجزاء توزيع  )5(  

 فالقرار البعض، بعضھا على تعتمد المتحدة األمم وآليات أدوات أن على والتأكيد المجموعات عمل نقاش  )6(  
 .عاتاوالنز واللجوء، بالحروب، الخاصة األخرى واالتفاقيات بكين، عمل ومنھج سيداو، على يعتمد 1325
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 (تابع) عشرة الحادية الجلسة
  

 1325 والقرار سيداو بين مقارنة
  

  1325 القرار سيداو اتفاقية
1979  2000  

ً  لجميع ملزم  فقط عليھا للمصادقة األعضاء للدول ملزمة تعاقدية آلية ً  األعضاء/سياسيا  القرار فإن /لذاوأخالقيا
 عليھا المنصوص بالحقوق االلتزام مجال يوسع 1325
  االتفاقية على تصادق لم التي للدولسيداوفي

 االنتھاكات/لذا عن مسؤولة أخرى أطراف وأي الدول  الدول محاسبة خاللھا من يتم
 والمجموعات االطراف على المحاسبة مجال يوسع فھو

  االنتھاكات في المتورطه األخرى
 23 أعضاءھا يبلغ والتي االتفاقية لجنة قبل من تدار

  مستقلون/مستقالت وخبيرات خبراء وھم عضواً/ة
 يكلف والذي األمن مجلس من مباشرة مسؤولية

  لعامةا السكرتاريا
 من عدداً تناقش السنة في مرات 3( دوري بشكل تجتمع
 على الدول لمحاسبة المجال ھذا ويعطي الدول)

  1325 بالقرار االلتزامات

 القضايا لمتابعة المجال ويعطي سنوي، بشكل يجتمع
  الدول مع األولوية ذات

 الدولة في وتطبيقھا االتفاقية وضع عن تقارير الدول تقدم
 سيداو لجنة فإن 30 التوصية سنوات/وبناًءعلى أربع كل

 مرتبط انتھاك اي يخص فيما الدول محاسبة تستطيع
  1325 القرار باختصاص

 النساء حالة التقرير سنوي/يشمل تقرير العام األمين يقدم
 حالة نتيجة تقارير تقدم ال قد والتي الدول من عدد في

  الحرب

 وتقارير ظل تقارير المدني المجتمع منظمات تقدم
  معتمدة آلية ضمن لكن رسمية غير موازية

 المنظمات مع رسمي غير بشكل التشاور يتم
  الحكومية غير

  استراتيجية تنفيذيه خطة  االتفاقية لتنفيد محلية آليات إيجاد على تنص
 الكوتا مثل اصةخ مؤقته إجراءات إيجاد على تنص

 المرأةوإشراكالتمييزإللغاء التدابير من وغيرھا
 في المستخدمة واألدوات التدابير عن نص يوجد ال

  السالم وعمليات السياسي المجال فيالمرأةاشراك
 على تعتمد االتفاقية، تنفيذ لفرض أدوات لديھا يوجد ال

    االلتزام على وحثھا الدول ومحاورة التقارير
 المسلحة القوات واستخدام عقوبات فرض يستطيع
 على القائم العنف اعتبر حالة وفي األمن، حالة لفرض
 األمن على خطر حالة يشكل االجتماعي النوع أساس
  اإلنسانية ضد وجريمة الدولي

 خالل ومن االتفاقية في لاللتزامات تفاصيل سيداو تضع
 افيم األطراف الدول التزامات حددت 30 التوصية
  1325 القرار يخص

ً  إطاراً يضع  النوع مساواة معايير من ويرفع عاما
 األمم في سلطة أقوى عن صادر كونه االجتماعي
  المتحدة

 وتضع والمساواة التمييز ومفاھيم معنى تحدد سيداو
  لتطبيقھا اإلجراءات

 في يعتمد لذا عام استراتيجي كھدف المشاركة على ينص
  المشاركة لمعنى السيداو في تعريفه ماتم على تنفيذه

     
  

   



-36-  

  

  عشرة الثانية الجلسة
  1820 األمن مجلس وقرار الحرب أوقات في الجنسي العنف

  
  الجلسة أھداف  (أ)

   ؛والنزاعات الحرب أوقات في الجنسي العنف تعريف -
   ؛1820 األمن مجلس بقرار التعريف -
  . العنف الجنسيفيما يتعلق بقضايا  1820التدريب على كيفية استخدام القرار  -

  
  التدريبية المعيناتو األدوات  (ب)

  .ملونة أقالم قالبة، أوراق ملونه، بطاقات ،1820 القرار من نسخ ؛عمل ومجموعات ذھني، عصف حالة، دراسات  
  
  الزمنية الفترة  )ج(

   ونصف. ساعتان  
  
  للمدرب/ة مالحظات  )د(

 من التأكيد يجب محامون أو قضاة ھناك كان إذا فمثال االختصاصات لتوزيع التنبه يجب المجموعات توزيع عند  
  .مجموعة كل في محامي/ة وجود

  
  التدريب خطوات  (ھ)

 منھم ويطلب الجلسة لھذه السابق اليوم في والمشاركات المشاركين على 1820 القرار من نسخ توزيع يتم  )1(  
   .قراءته

 قالب، ورق على االجابات وضع ويتم 1820 القرار يضيفه ما حول الذھني العصف يتم الجلسة بداية في  )2(  
   .))10( (اإلطار 1820 القرار حول ملخص عرض ويتم

 (اإلطار في كما 1820 للقرار ملخص إعطاءھم ويتم مجموعات على والمشاركات المشاركيين توزيع يتم  )3(  
)10((.  

  :ناحية من بلدانھم في القائم الوضع تقييم المشاركيين من الطلب يتم  )4(  

   ؛القوانين في الجنسي للعنف شامل تعريف وجود -
  ؛الجنسي العنف من للحماية آليات وجود -
   ؛الجناة لمعاقبة آليات وجود -
   ؛الجنسي العنف من للوقاية آليات وجود -
 السالم. التدريب والتأھيل للعاملين والعامالت في البعثات اإلنسانية وحفظ -

  .الخمسة البنود من كل في الفجوات وتحديد المجموعات عمل مناقشة يتم  )5(  
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  الجنسي والعنف 1820 القرار  - 10 اإلطار
  

 النزاعات في المدنيين ضد المرتكبة العنف أشكال من وغيره الجنسي العنف أعمال جميع 1820 القرار أدان  
   ي:كالتال القرار في األساسية النقاط تلخيص ويمكن واألطفال. النساء ضد والسيما المسلحة،

  
  حرب كأداة يستخدم الجنسي العنف أن على أكد

 الحرب وسائل من وسيلة اتخاذه منھا ألغراض المرتكب الجنسي بالعنف خاصة بصفة مستھدفات والفتيات النساء  
 تشتيت أو/و نفوسھم في الخوف بث أو/و عليھم السيطرة أو/و ما عرقية مجموعة أو ما مجتمع في المدنيين األفراد إلذالل
  .اً قسر تھجيرھم أو/و شملھم

  
  النزاع حالة تفاقم في يساھم الجنسي العنف

  ؛الدوليين واألمن السالم إعادة يعوق قدو المسلح، النزاع حاالت استفحال إلى الجنسي العنف يؤدي قد -

  ؛لالقتا أعمال توقف بعد الحاالت بعض في يستمر قد النحو ھذا على المقترف الجنسي العنف -

ً  يسھم أن شأنه من لھا والتصدي ھذه الجنسي العنف أعمال حدوث لمنع الفّعالة اإلجراءات اتخاذ -  كبيراً  إسھاما
 أعمال جدول في الواردة الحاالت في النظر لدى استعداده، عن ويعرب الدوليين، واألمن السالم صون في

 أو النطاق الواسع الجنسي للعنف للتصدي ذلك إلى الحاجة دعت حيثما المالئمة اإلجراءات التخاذ المجلس،
  المنظم.

  
  للحماية اتخاذھا يجب التي جراءاتاإل

  :منھا الجنسي، العنف أشكال جميع من والفتيات، النساء ومنھم المدنيين، لحماية المناسبة التدابير وضع  

  ؛القيادة مسؤولية مبدأ على والتشديد المناسبة العسكرية التأديبية اإلجراءات إنفاذ -

  ؛المدنيين ضد الجنسي العنف أشكال لجميع القاطع الحظر على القوات تدريب -

   ؛الجنسي العنف تغذي التي الخاطئة األفكار فضح -

 االغتصاب أعمال من سوابق ارتكاب لمراعاة األمن وقوات المسلحة القوات ألفراد دقيق بفحص القيام -
   ؛الجنسي العنف أشكال من وغيره

ً وشيك تھديداً  يواجھون الذين واألطفال النساء إجالء -  من ويطلب ،آمنة مناطق إلى الجنسي للعنف للتعرض ا
  .الالزم بإجراء يقوم أن العام األمين

  
  حرب كجريمة االغتصاب

 فعال أو اإلنسانية، ضد جريمة أو حرب، جريمة تشكل أن يمكن الجنسي العنف أشكال من وغيره االغتصاب -
 ً   ؛الجماعية باإلبادة تتعلق لجريمة منشئا

  المسلح. النزاع حل عمليات سياق في العام العفو أحكام من الجنسي العنف جرائم استثناء -
  

   الجناة لمعاقبة اتخاذھا يجب التي التدابير

 النساء سيما وال الجنسي، العنف ضحايا كافة تمتع لضمان األعمال، ھذه عن المسؤولين األشخاص مقاضاة -
  العدالة؛ إلى اللجوء فرص في والمساواة القانون بمقتضى المتكافئة بالحماية واألطفال،

 المستدام السالم نحو يسعى شامل إطارممنھج في العقاب من األعمال ھذه مرتكبي إفالت دون الحيلولة أھمية -
  الوطنية؛ والمصالحة والحقيقة والعدالة

 أعمال ترتكب التي المسلّح النزاع حاالت في األطراف ضد التنفيذ ومتدّرجة الھدف محّددة تدابير اتخاذ -
  المسلح؛ اعنزال حاالت في والفتيات النساء ضد الجنسي العنف أشكال من وغيره االغتصاب

 باالستغالل يقومون الذين السالم حفظ قوات أفراد مع التسامح لعدم الالزم اتخاذ العام األمين من يطلب -
  السالم. لحفظ المتحدة األمم عمليات إطار في الجنسيين واالنتھاك
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  (تابع) 10 اإلطار
  

  الجنسي العنف من الوقاية

 بھدف التدريب تشمل مناسبة، وقائية إجراءات اتخاذ على الشرطة وبأفراد بالقوات المساھمة البلدان ويحث -
 المساءلة بضمان الكفيلة اإلجراءات من ذلك وغير الميدان، على أو القوات نشر مرحلة قبل سواء التوعية
  ؛السلوك ھذا مثل على أفرادھا إقدام حاالت في التامة

 حفظ لقوات التدريبية البرامج وإعداد الالزم باتخاذ السالم بحفظ الخاصة والھيئات العام األمين من الطلب -
  ؛الجنسية االعتداءات قضايا مع التعامل كيفية حول النزاع مناطق في والعامالت والعاملين السالم

 وحمالت وأنشطة سياسات وتنفيذ وضع في خاصة بصفة تنظر أن وغيرھا اإلقليمية الھيئات على يجب -
  .المسلح النزاع في الجنسي العنف من المتضررات والفتيات النساء لصالح إعالمية

  
  1820 لقرارا وتقييم رصد

  القائمة؛الطلب من األمين العام إجراء تقييم الستخدام القرار في الحاالت  -

 للتقليل مقترحة واستراتيجيات المسلح، النزاع حاالت في واتجاھاته الجنسي العنف النتشار تحليل وضع -
   العنف؛ لھذا والفتيات النساء تعرض احتماالت من األدنى الحدو

   له؛ والتصدي الجنسي العنف منع في المحرز التقدم لقياس معايير وضع -

   المسلح؛ النزاع في الجنسي العنف استخدام حول الدقيقة المعلومات جمع -

  للوضع. دقيق تقييم لضمان الشركاء مع الميدان في العمل واستراتيجيات التنسيق خطط وضع -
  

  :يتضمن عمل برنامج بتطبيق المطالبة في سيداو اتفاقيةو 1820 القرارو 1325 القرار يتقاطع

   المستويات؛ جميع وعلى القرار صنع مواقع في النساء عدد زيادة  )1(  

   المجتمع؛ في الثانوي وضعھا على ويبقي المرأة تقدم يعيق إلنه المرأة ضد العنف رفض  )2(  

 سيادة خالل من والفتيات النساء وحماية القانون إطار في االجتماعي النوع على القائمة المساواة تحقيق  )3(  
   القانون؛

  .االجتماعي النوع أساس على القائم العنف من النساء بحماية األمنية واألنظمة الجھات من الطلب  )4(  

  ؛النساء ضد الممنھج العنف عنھا ينتج بعھدتھا، المنوطة واألعباء المختلفه المرأة تجارب أن على التأكيد  )5(  

 والقانونية السياسية القرارات في المرأة نظر ووجھات حقوق واحتياجات خبرات دمج يتم أن من التأكد  )6(  
  ودائم. عادل سالم بتحقيق المعنية واالجتماعية
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  عشرة الثالثة الجلسة
  1820و 1325 للقرارين الالحقة ةالخمس األمن مجلس قرارات

  
  الجلسة أھداف  (أ)

 والتعريف 2018و 1325 للقرارات الالحقة الخمسة األمن مجلس قرارات على المترتبة لاللتزامات مقارنة إجراء  
   مواد من تتضمنه ما وأھم بھا
  

  التدريبية المعيناتو األدوات  (ب)

 أورق قرار، كل يقدمه وما القرارات بين مقارنة )11( اإلطار من نسخ ؛جماعي نقاش عمل، مجموعات عرض،  
  وأقالم. قالبة

  
  الزمنية الفترة  )ج(

   ونصف. ساعة  
  
  للمدرب/ة مالحظات  )د(

 التمرين يركز لذا معمق، تدريب أو قراءة إلى تھدف وال  الخمسة. القراراتب عام بشكل التعريف إلى الجلسة تھدف  
 العنف لمكافحة منھا االستفادة يتم بحيث البعض بعضھا األمن مجلس قرارات تكمل وكيف قرار لكل العام اإلطار على
  الجناة. بةومعاق

  
  التدريب خطوات  (ھ)

 بالنوع المتعلقة األمن مجلس قرارات عدد حول األسئلة بعض طرح مع ))11( (اإلطار العرض تقديم يتم  )1(  
   .منھا الغاية ھي وما تبنيھا، تم لماذا القرارات، ھذه ھي ما السؤال والحرب، السلم أوقات في االجتماعي

   .العرض فترة خالل باألسئلة والسماح القرارات بين مقارن عرض تقديم يتم  )2(  

  .للمشاركين/ات المعلومات وصول من العرض نھاية في التأكد  )3(  

 عام بشكل الخمسة القرارات من االستفادة يمكن بحيث االجراءات ووضع السابقة، المجموعات إلى العودة  )4(  
  .الحالة دراسات في

   .حدة على مجموعة كل مع النقاش  )5(  

  .النقاط أھم تحديد جماعي وبشكل يتم الجلسة نھاية في  )6(  
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  1820و 1325 نلقراريل التالية األمن مجلس قرارات بين مقارنة  - 11 اإلطار
  

1888 
)2009(  

  1820 األمن مجلس لقرار متابعة 1888 القرار يعد

  المسلح النزاع أثناء الجنسي العنف من واألطفال المرأة بحماية السالم حفظ بعثات يكلف

 الممثلة (مكتب المسلحة النزاعات في الجنسي بالعنف معني خاص ممثل تعيين العام األمين من ويطلب
  المسلحة) النزاعات في الجنسي بالعنف المعنية العام لألمين الخاصة

1889 
)2009(  

   1325 القرار في جاء ما ويعمق يستكمل

  أشكاله بجميع العنف محاربة موضوع على يؤكد

   السالم صنع إلى الرامية الخطط في االجتماعي النوع إدراج

  المتحدة األمم ووفود السالم صنع عمليات في االجتماعي النوع في خبراء/خبيرات إشراك

  المتحدة األمم بعثات في النساء عدد زيادة

  1325 القرار لتنفيذ مؤشرات وضع

1960 
)2010(  

  واألمن والسالم المرأة أعمال جدول ويعمق يستكمل

 وقد كبير، حد إلى أمدھا وإطالة المسلّح النزاع حاالت استفحال إلى يؤدي الجنسي العنف أن على يؤكد
  الدوليين واألمن السلم إرساء إعادة يعوق

 الواسعة الجنسي العنف ألعمال للتصدي االقتضاء، حسب المناسبة، الخطوات التخاذ األمن مجلس استعداد
  النزاع حاالت في المرتكبة المنظمة أو النطاق

  يعادلھا ما أو الميدانية العسكرية العمليات وأدلة السلوك قواعد ضمن الجنسي العنف مكافحة تضمين

   المسلح النزاع حاالت في دفالھ محددة جزاءات تجديد أو فرض

  األخرى الجنسي العنف وأشكال االغتصاب بأعمال خاصة معايير تحديد

  الجنسي العنف يخص فيما األمن مجلس قرارات تطبيق كيفية ومتابعة الجنسي للعنف رصد آليات إنشاء

2106 
)2013(  

 مجلس قرارات لتنفيذ المزيد تفعل أن عليھا المتحدة األمم وكيانات األعضاء الدول جميع أن على يؤكد
  الجنسي العنف جرائم يخص فيما العقاب من اإلفالت ومكافحة السابقة األمن

 الجھود في للمرأة واالقتصادي واالجتماعي السياسي والتمكين الجنسين بين المساواة أھمية على ويؤكد
  الصراع بعد ما وحاالت المسلحة النزاعات في الجنسي العنف عمن إلى الرامية
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  (تابع) 11 اإلطار
  

2122 
)2013(  

  1325 القرار تنفيذ في المساءلة

  منھا والخروج وحلھا الصراعات منع مراحل جميع في المرأة إشراك وأھمية

  النزاع تسوية في ومشاركتھا القيادية األدوار المرأة تولي لمسألة العناية من مزيد إيالء

 مع المسلح النزاع جراء من والفتيات بالنساء تلحق التي المختلفه اآلثار المتحدة األمم تقارير تتضمن أن
 خالل وحمايتھم الضحايا وإنصاف بالمساءلة النھوض إلى تدعو التي التوصيات على خاص بوجه التركيز
  االنتقآلية المراحل وفي التراع انتھاء بعد ما مرحلة وفي المسلح النزاع

 العمليات وفي لالنتخابات التحضير في: لھا التامة الحماية وتوفير كاملة بصورة المشاركة من المرأة تمكين
 القضائي الجھازو األمني القطاع إصالح عمليات وفي اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع وبرامج السياسية
  اإلعمار إعادة وعمليات

 وفي المقر في المجلس أعضاء مع النسائية، المنظمات فيھا بما المدني، المجتمع منظمات مع التحاور
  الميدانية البعثات

 النسائية القيادات تطوير عملية تساند التي المنظمات عمل لدعم تكرس تمويل آليات إنشاء الدول على
 القرار بتنفيذ المتعلقة القرارات صنع عملية مستويات جميع على كاملة بصورة اركتھامش كفالة إلى وتسعى
  المحلي المدني للمجتمع المالي الدعم زيادة خالل من المنظمات تلك قدرات ولتعزيز 1325

 إيالء ضرورة مالحظة مع االنتخابية العملية مراحل جميع في ومتكافئة كاملة بصورة المرأة مشاركة كفالة
  وخاللھا االنتخابات قبل المرأة لسالمة خاصة نايةع

  السالم عمليات في الشرطة ووحدات القوات بين النساء من المئوية النسبة زيادة

 أمام العقبات لتذليل اآلليات من ذلك وغير واألمنية والقضائية القانونية القطاعات إلصالح آليات إنشاء
  النساء

 حرب جرائم ارتكاب عن المسؤولين مع وافية بصورة والتحقيق ابالعق من لإلفالت حد وضع الدول على
  اإلنسانية ضد جرائم أو جماعية إبادة أعمال أو

 واإلقليمي العالمي الصعيد على المحرز التقدم لتقييم 2015 عام في المستوى شامل استعراض إجراء
  القرار تنفيذ تعوق التي قيودوال للعقبات والتصدي االلتزامات وتجديد 1325 القرار تنفيذ في والوطني

  المستفادة والدروس والمعيقات القرار، تنفيذ حول عالمية دراسة جراءإ
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  عشرة الرابعة الجلسة
  )diligence Due( الواجبة العناية مبدأ

  
  الجلسة أھداف  (أ)

 يخص وفيما الدولي القانون ضمن الستخدامه مختصر تاريخي سرد وتقديم الواجبة العناية بمبدأ الوعي رفع -
   ؛المرأة ضد العنف قضية

رفع الوعي بالتزامات الدول ومختلف االطراف حول محددات مبدأ العناية الواجبة للوقاية من العنف ضد  -
المرأة، والحماية من العنف ضد المرأة، والمالحقة القانونية والتحقيق في العنف ضد المرأة، ومعاقبة 

  سبل اإلنصاف والتعويض للضحايا/الناجيات من العنف ضد المرأة.مرتكبيه، وجبر الضرر، وتوفير 
  

  التدريبية المعيناتو األدوات  (ب)

  .ملونة أقالم قالبة، أوراق ملونة، بطاقات ؛وعرض جماعي، نقاش ذھني، عصف  
  
  الزمنية الفترة  )ج(

   .ساعتان  
  
  للمدرب/ة مالحظات  )د(

 في الخوض يجب ال لذا التاريخي. السياق وليس الواجبة العناية مبدأ ومحددات أركان على الجلسة ھذه في التركيز  
 المرأة ضد العنف حول الخاصة المقررة دراسة على لالطالع المشاركيين/ات توجية ويمكن القضايا ھذه حول معمق نقاش
   الرابط: على متوفرة التفاصيل من المزيد )،2006( الواجبة العناية مبدأ وتنفيذ

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/AnnualReports.aspx.  
  

  التدريب خطوات  (ھ)

   .الضحية/الناجية مصطلح حول ذھني بعصف النقاش يبدأ  )1(  

   .يتضمنه وما الواجبة العناية مبدأ حول معرفة أي لديھم كان أن المشاركين/ات سؤال يتم  )2(  

  .))12( (اإلطار الواجبة العناية حول عرض تقديم يتم  )3(  

  .نقاش  )4(  

 قالبة ورقة على ركن كل ووضع الواجبة العناية أركان من ركن كل يتضمنه أن يمكن ما حول ذھني عصف  )5(  
   .األطراف تحديد بدون

 أوراق من االستفادة (يتم الخمسة الواجبة العناية مبدأ أركان من لكل العامة االلتزامات وتحديد االضافة يتم  )6(  
  .السبعة) القرارات في الخاصة العمل
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  عشرة الخامسة الجلسة
  ةالواجب العناية مبدأ

  االجتماعي النوع أساس على القائم العنف بمكافحة والمعنية للخدمات المقدمة لجھاتا
  

  الجلسة أھداف  (أ)

   ؛الواجبة العناية مبدأ تطبيق يخص فيما الدولة التزام تقييم كيفية حول الجھات مختلف وعي رفع -

العنف القائم على تحديد دور كل جھة من الجھات العاملة فيما يخص تقديم الخدمات وحماية النساء من  -
  .النوع االجتماعي في أوقات السلم والحرب وما بعدھاأساس 

  
  التدريبية المعيناتو األدوات  (ب)

 لمبدأ الخمسة األركان حول السابقة الجلسة من المعدة الذھني العصف عمل أوراق ؛جماعي ونقاش عمل مجموعات  
  .وأقالم قالبة، أوراق ؛الواجبة العناية

  
  الزمنية الفترة  )ج(

   .ونصف ساعة  
  
  للمدرب/ة مالحظات  )د(

 وغير الحكومية للجھات يكون أن المھم ومن بواجباتھا، باالعتناء الدولة وقيام اداء لتقييم مخصصة الجلسة -
  ؛االختصاص حسب الدولة إلتزام تقييم في دور الحكومية

 الخمسة األركان في بھا الخاصة وااللتزامات جھة كل مسؤوليات تتضمن عمل بنتائح الخروج المھم من -
  ؛الواجبة العناية لمبدأ

 النقد في الخوض عدم يجب لذا االلتزامات تنفيذ يخص فيما الوضع عليه يكون أن يجب ما معرفة ھو الھدف
  الخمسة. األركان من صعيد كل على ينقص ما وتحديد به القيام يجب ما على والتركيز األخرى للمؤسسات

  
  التدريب خطوات  (ھ)

   .الواجبة العناية مبدأ بإركان الخاصة األوراق تعليق يتم  )1(  

 شرطة، مدني، مجتمع منظمات (مثال: مشارك/ة كل عمل وطبيعة اختصاص حسب المشاركيين/ات تقسيم  )2(  
 تقسيمھا يتم مدني مجتمع منظمات وجود حال في حكومية) مؤسسات دولية، ومؤسسات متحدة أمم ھيئات
   .عملھا اختصاص حسب

  مثال: ركن، كل في عليھا المترتبة المسؤوليات تحديد مجموعة كل إلى الطلب يتم  )3(  

 المرأة، ضد العنف مرتكبي معاقبة القانونية، المالحقة الحماية، الوقاية، في المدني المجتمع منظمات دور    
 تحتاجه ما وتحديد المرأة. ضد العنف من للضحايا/الناجيات والتعويض اإلنصاف ُسبل وتوفير الضرر، جبر
 .المھمة بھذه للقيام االخرى الجھات من

  .جماعي بشكل ومناقشتھا جموعةم كل قبل من قائمة عمل يتم  )4(  
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  الواجبة العناية مبدأ حول عامة لمحة  - 12 اإلطار
  

 أدبيات في كآلية إليه اإلشارة تم فقد السابع، القرن إلى يعود الدولي القانون في الواجبة العناية مبدأ استخدام إن  
 في المطالبات من العديد سياق في المبدأ استخدم عشر التاسع القرن في  سبقھا. وما غروتيوس كتب مثل الدولي القانون
 لحماية المبدأ ھذا تبني تم البداية في العنف. من وممتلكاتھم األجانب حماية في الدولة بمسؤولية والمتعلقة الدولي التحكيم
 العناية ببذل ليالدو المجتمع أمام ملزمة الدولة بموجبه تكون والذي المباشرة، الدولة لمسؤولية الخاضعين غير األفراد
 كانت إذا عما النظر بغض العنف ألعمال االنتصاف ُسبل وتوفير عليھا والمعاقبة الجرائم في والتحقيق العنف لمنع الواجبة
  .ذاتھا الدولة من أو خاصة جھات قبل من ترتكب الجرائم ھذه
  

 بمنع الدولة التزام" أنه على تماعياالج النوع أساس على القائم العنف يخص فيما الواجبة العناية مبدأ يعرف لذا  
 الدولة التزام إلى المبدأ يشير وال  .أ"الضحية وإنصاف ومعاقبتھم، مقترفيھا ومحاكمة وحمايتھا، ،المرأة ضد العنف أعمال
 اعليھ يترتب ولھذا الخاص أو العام المجال في سواء عنف أعمال من يقع عما مسؤولة فھي األطراف، بكافة بل بأفعالھا فقط

 وإنصاف الجناة، ومحاسبة له، يتعرض من وحماية وقوعه، ومنع العنف من للوقاية الالزمة واإلجراءات الترتيبات وضع
   االجتماعي. النوع أساس على القائم العنف من الناجيات/الضحايا

  
 سيداو اتفاقية وضع من فالبرغم العنف، قضايا مع التعامل يخص فيما حديث الواجبة العناية مبدأ استخدام ويعتبر  
 اإلعالن في كان معه صريح تعامل اول في المبدأ وضوح ان إال التمييز، لمنع الواجبة العناية بمبدأ الدوله التزام مبدأ ضمن
 (ج)، 4 المادة في الدول، حث بحيث 1993 عام العامة الجمعية اعتمدته الذي ةالمرأ ضد العنف على القضاء بشأن العالمي

ً  العنف إحداث في والتحقيق وقوعه، من والوقاية العنف لمنع الواجبة اليقظة توخي" إلى  ومعاقبة الوطنية، للتشريعات ووفقا
 فإنه النص ھذا خالل ومن  األفراد". أو لةالدو ترتكبھا التي الحاالت وفي ،المرأة ضد العنف أعمال عن المسؤولين الجناة
  المرأة. ضد العنف مكافحة مجال في بالتزاماتھا الوفاء في فشلت أو حققت قد الدولة كانت إذا ما يتبين

  
 المعني الربع العالمي المؤتمر عن الصادرة بيجين، عمل خطة في الواجبة العناية مبدأ على التركيز أعيد وقد  
 على 1994 عام الصادر القرار أكد كذلك  .بالقضائية واألحكام والدولية، اإلقليمية الوثائق من عدد في وكذلك بالمرأة،
 عن اإلحجام في الحكومات واجب" على كذلك وأكد وتبعاته، وأسبابه المرأة ضد العنف حول الخاص المقرر مھمة تحديد

 مرتكبيھا ومعاقبة فيھا، والتحقيق ،المرأة ضد عنف أعمال وقوع لمنع الواجبة العناية وبذل ،المرأة ضد العنف في االنخراط
 الدولة، اقترفتھا ان سواء ،المرأة ضد العنف بأعمال يتعلق فيما والفعالة المناسبة الخطوات واتخاذ الوطنية، التشريعات وفق
  .ج"للضحايا الفعالة المتخصصة والمساعدة للعالج النفاذ وتأمين الشخصية، بصفاتھم أفراد أو
  

 ضوابط بوضع" األطراف الدول تلزم االتفاقية أن على سيداو اتفاقية من 16 الفقرة في )30( رقم التوصية أكدت وقد  
 أو األفراد لمنع الواجبة العناية تبذل أن الدول على يجب بحيث الحماية، واجب إطار في الدول غير من الجھات لتنظيم

 عليھا والمعاقبة األفعال تلك في والتحقيق االتفاقية، في عليھا المنصوص الحقوق ُتضعف أفعال ارتكاب من الخاصة الكيانات
 العناية مبدأ على التمييز بمنع الخاص اإلنسان حقوق مجلس تقرير أكد وقد" .منھا للمتضررين االنتصاف سبل توفير وكفالة
  ".2015 لعام تقريره في الواجبة

  
 التي التمييز أفعال بمنع يلزمھا األسرة داخل المساواة في والفتيات النساء حق حماية في المتمثل الدولة واجب و"أن  
 شامل نموذج إلى الدولة، عمل مبدأ باعتبارھا الواجبة، العناية تفضي أن ويجب  الخاص. القطاع في فاعلة جھات ترتكبھا
ً  مرتكبيھا ومالحقة األفعال ھذه من والحماية واألسرية، الثقافية اةالحي في المرأة ضد والعنف التمييز أفعال لمنع  قضائيا

  .دللضحايا" تعويضات وتقديم ومعاقبتھم
  

 العناية مبدأ أن وعلى المرأة ضد العنف أشكال كافة مجابھة على الخاصة المقررة أكدت ،2013 لعام تقريرھا وفي  
 أصحاب قبل من للمساءلة كأداة تستخدم أن يمكن األمن مجلس وقرارات سيداو، لجنة وفي اإلعالن، في جاء كما الواجبة
ً  وفاءً  يشكل مما للتحقق تقييم إطار" توفر كونھا عنھم ينوب ومن الحقوق  تمتنع أو به تقوم ما ولتحليل الدولة، بالتزامات فعليا
 الممارسة في فعاالً  الدولة تضعه الذي الرسمي اإلطار يكون وأن الواجبة، العناية بمعيار للوفاء .أفعال من به القيام عن

 ً    .ھ"أيضا
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 فعلى سيداو، للجنة القانونية والقضايا اآلراء من عدد في مؤخراً  الواجبة، العناية بذل مبدأ تجسد فقد ذلك، عن فضالً   
 ظل في المرأة ضد بالعنف المتعلقة اتصاالتھا في الواجبة العناية ببذل الدولة التزام سيداو لجنة تناولت المثال، سبيل

 الدولة أن إلى سيداو لجنة توصلت حيث ،والمجر على .A.T رفعتھا التي القضية وفي سيداو التفاقية االختياري البروتوكول
 عليھا، - العرفي القانون وفق .تي إيه. من المتزوج - ف. .ل اعتداءات بمنع الكفيلة التدابير كل اتخاذ في الفشل عن مسؤولة
 التشريعات تنفيذ في الفشل ذلك وشمل .السلطات حماية على للحصول مرات عدة سعيھا رغم االعتداءات، تلك من وحمايتھا

 المقيم غير زوجھا، قام ،زالنمسا على يلديريم فاطمة رفعتھا التي القضية وفي .وآمن مناسب مسكن وتوفير الصلة، ذات
 وصلتوت ذلك. يتم لم باحتجازه، للشرطة المتكررة مطالبتھا من الرغم على حياتھا، ھدد بشكل بطعنھا يلديريم عرفان معھا،
 فشلھا وأن يلديريم، فاطمة يواجه الذي بالخطر دراية، على تكون أن يجب كان أو تعلم، كانت الشرطة أن إلى سيداو لجنة
  .لحمايتھا الواجبة العناية ببذل بالتزامھا الوفاء في فشالً  يمثل يلديريم عرفان احتجاز في
  

  :الواجبة العناية لمبدأ أركان خمسة حددت قد المختلفة الدولية اآلليات فإن وبھذا  

  منه. والوقاية العنف وقوع منع  - 1  
  العنف. من الناجيات/للضحايا الدعم وتقديم العنف من الحماية  - 2  
   الحقائق. واستقصاء التحقيق  - 3  
  الجناة. معاقبة  - 4  
  والتعويض. االنتصاف سبل توفير  - 5  

  
  :منھا الواجبة العناية بمبدأ الدولة التزام لتقييم المرأة ضد للعنف الخاصة المقررة قبل من األسئلة من عدد طورت وقد  

  والفتاة؟ المرأةھل يتم التصدي لألشكال المختلفة من العنف ضد  -
  ھل توجد ُنظم لجمع البيانات وتحليلھا ونشرھا؟ -
  القطاعات؟ ھل تعكس السياسات والبرامج نھجاً شامالً ومتعدد -
  الطارئة متاحة ويمكن الوصول إليھا؟  الخط األول""ھل خدمات  -
  ھل توجد تشريعات وطنية كافية ومتماشية مع معايير حقوق اإلنسان؟ -
  ھل تحدد المراسيم القانونية واللوائح والبروتوكوالت المسؤوليات والمعايير؟   -
  عمل وطنية وھل ثمة سياسات رئيسية قائمة أو يجري وضعھا؟  ھل ھناك خطة -
  ھل يتم توفير موارد كافية بشكل منتظم إلنفاذ القوانين وتنفيذ البرامج؟  -
  وتعبئة المجتمع المحلي؟ المرأةھل تتركز الجھود على تمكين  -
  ؟حھل تؤدي نظم الرصد والمساءلة وظيفتھا وھل تقوم على المشاركة -

  
 السبعة األمن مجلس وقرارات سيداو اتفاقية من 30 والتوصية 28 التوصية وخاصة المتحدة األمم وثائق وبمراجعة  
  المرأة ضد العنف حول الخاصة المقررة وتقارير واألمن"، والسالم "المرأة حول 1325 األمن مجلس لقرار التابعة

  التالية: لتزاماتاال تشمل الواجبة العناية مبدأ أركان فإن )2013و 2006(
  
  منه والوقاية العنف منع  - 1

  التالي: الوقاية برامج ُتحقق ھل  

  تدريب؛ إعالمية، حمالت توعية، مختلفة، وقاية برامج -
   بعدھا؛ وما الحرب أوقات في تحدث التي فيھا بما ،المرأة ضد العنف أنواع كافة مع التعامل -
  الخطورة؛ وعوامل المساھمة العوامل تحديد -
   لخ.إ الصحة، في والعاملين والدينيين، المحليين والقادة المجتمع، وفئات فئاتھن، بمختلف النساء تستھدف -

   التشريعات:  

   محددة. وعقوبات إجراءات وتضع أشكاله، بجميع ومحدد واضح بشكل العنف وتجرم تعرف شاملة، تشريعات  
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  الحماية  - 2

  القانونية؛ المساعدة وبرامج للمساعدة، الھاتف خطوط المأوى، الحماية، وإجراءات خدمات وجود -

  العدالة؟ إلى الوصول تعيق بيروقراطية دون سريع بشكل للعنف واالستجابة الحماية الخدمات ھذه توفر ھل   -

   العنف؟ من الناجيات/للضحايا واألمن السالمة وشروط معايير تتضمن ھل   -

 يخص فيما وتحديداً  الناجيات/الضحايا مع التعامل كيفية على العامالت/العاملين تدريب على لعملا تم ھل   -
   مزدوج؟ عنف يحدث ال كي واآلراء االتجاھات

   مضمونة؟ السرية معايير ھل   -

  ومتاحة؟ متوفرة قانونية ومساعدة صحية، وبرامج الناجيات، أطفال استيعاب شاملة الخدمات ھل   -

   للخطر؟ أكثر المعرضة المجموعات لحماية خاصة إجراءات ھناك ھل   -
  
  والتحقيق العام اإلدعاء  - 3

  القانون؟ في جريمة يعتبر االجتماعي النوع أساس على القائم العنف ھل -

  القضايا؟ إلسقاط النيابة في إلزامية ھناك ھل -

  التقاضي؟ فترة خالل للعائلة مالي دعم برامج و/أو قضائية، مساعدة برامج ھناك ھل -

  والنيابة؟ الشرطة أجھزة في ثقة عدم الجناة، انتقام مثل التبليغ تعيق التي المواضيع مع تعامل ھناك ھل -

  االجتماعي؟ النوع أساس على القائم العنف قضايا في والتحقيق للتعامل للتدريب برامج ھناك ھل -

  خاصة؟ شرطة ووحدات خاصة، محاكم ھناك ھل -

  القضايا؟ مع القانوني للتعامل االختصاصات متعددة ھيئات ھناك ھل -
  
  العقاب  - 4

   العنف؟ أشكال لجميع عقوبات ھناك ھل -

   العقاب؟ أشكال وتتنوع تتعدد ھل -

  للعقوبة؟ أدنى تحديد ھناك ھل -

   للجناة حصانة ال -

   مخففة. أعذار ال -

  التالي: أجل من فعال العقاب ھل  

  أخرى؛ مرة العنف استخدام منع -

   الجناة؛ تأھيل إعادة -

   العنف. ممارسة من أخرين منع -
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  والتعويض الضرر جبرو اإلنصاف ُسبل توفير  - 5

ً  سواء الحاصل األذى تحديد - ً  ،جسديا ً  ،معنويا ً  أو اقتصاديا    ؛سياسيا

  الرمزي؛ التقدير تقديم الحقائق، وإظھار كشف أو االعتذار، المعنوي، الصعيد على انصاف -

 كافة إزالة من التأكد مع عليه كانت ما إلى األوضاع بإعادة تقوم االنصاف في الخاصة االجراءات ھل -
   للعنف؛ ثانية مرة لھا تتعرض قد التي الخطورة عوامل

   حدث؛ الذي المعنوي او الجنسي الجسدي، األذى عن تعويض ھناك ھل -

   االجتماعية؛ النفسية للمساعدة دعم برامج ھناك ھل -

  حدث. ما تكرار لعدم ضمانات ھناك ھل -
_______________  

 على عليه الحصول يمكن ،2013 مانجو، رشيدة وعواقبـه، أسبابه ،المرأة ضد العنف بمسألة المعنية الخاصة المقررة تقرير  أ  
  .ar.pdf-23-HRC-http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A_49 ي:التال الرابط

Beijing 1995, 15, to 4 September Beijing, Women, on Conference World Fourth the of Report Nations, United   ب  
 A/CONF.177/20/Rev.1, 1995. 15, September on held session plenary 16° the at approved Action for Platform and Declaration
 against Violence of Eradication and Punishment Prevention, the on Convention American-Inter 1994 also See 1245b. para.

                                                                                                               .1994 7(b), para. Pará, do Belém of on“Conventi Women,  

 the and Nations United the of mechanisms rights human the into women of rights the integrating of Question  ج  
-1994-RES-CN_4-http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E at available women, against violence of elimination
                                                                                                                                                                                                .45.doc  

 التاسعة الدورة والممارسة، القانون في المرأة ضد التمييز بمسألة المعني العامل الفريق تقرير ،2015 اإلنسان، حقوق مجلس  د  
  .والعشرون

 على عليه الحصول يمكن ،2013 ،مانجو رشيدة ه،وعواقب أسبابه ،المرأة ضد العنف بمسألة المعنية الخاصة المقررة قريرت  ھ  
  .ar.pdf-23-HRC-http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A_49 :التالي الرابط

January 26 on Committee CEDAW the by adopted (Views Hungary v. A.T. Ms. 2/2003, No.: Communication ,2005   و  
                                                                                                       CEDAW). to Protocol Optional the under session second-thirty  

  .August 6 on Committee CEDAW the by adopted (Views Austria v. Yıldırım aFatm 6/2005, No.: Communication  ز  

  .2013 العنف، اشكال جميع لمكافحة الخاصة المقررة تقرير  ح  
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  الثالث الفصل
  3العنف /ضحاياالناجيات مع للعمل التوجيھية المبادىء

  
 والنزاعات االحتالل ظل في االجتماعي النوع أساس على القائم العنف الناجيات/ضحايا مع العمل إن  

 يتعلق مافي وخاصة العنف، أشكال كافة من والوقاية والحماية اإلغاثة مجال في /اتللعاملين ذاته بحد تحديا عديُ 
 تتمكن لكي بھا اللتزاما من بد ال ومعايير ئمبادو واعدق العمل لھذا  .الجنسي العنف شكالأو نواعأب

 أخرى مرة التعرض عدم وضمان الخصوصية حماية ضمان ثانيا العنف، عن البوح من والأ الناجيات/الضحايا
 وتضمن اياالناجيات/الضح تناسب التي الحلول إيجاد ورابعا ،آثارهو العنف تحديد إلى الوصول ثالثا، للعنف،
 ليس يضمن نأ نهشأ من العمل ئومباد بقواعد االلتزام فإن لذا عموما. والصحية النفسيةو سديةالج سالمتھن

ً  بل الناجيات/الضحايا مع الجيد التواصل فقط  مطلب أھم تكون ما عادة والتي األمان مساحة إلى وصولھن أيضا
   للناجيات/الضحايا.

  
 الخدمات. من العديد إلى والحروب األزمات وقاتأ في العنف من المعنفات/الناجيات النساء تحتاج لذا  
 األدوات ويوفر حقوقھا ويدعم بإنسانيتھا، ويشعرھا لھا يستمع من ھو العنف من الناجية اليه تحتاج ما فأول
 وذلك عدة، أطراف عادة الخدمات ھذه في وتتشارك .للعنف التصدي على اعدھاتسس التي الحقوق ھذه لحماية
 الخدمات توفير في فعال بشكل يساھم الذي المباشر وتأثيرھا ھادور وألھمية المطلوبة الخدمات لزيادةو للتنوع
  .المعنفات النساء إلى
 

 مبادئ من المعنفات للنساء واالجتماعي النفسي والدعم القانوني واإلرشاد االستماع مراكز تنطلق  
  :العنف أن أھمھا ساسيةأ

  
 ؛مناھضتھا ويجب االنسانية ضد جريمة -
 ؛يةاالنسان للحقوق انتھاك -
 ؛للنساء الجسدية وبالسالمة األساسية بالحريات مس -
 ؛التنمية أمام عائق -
 ؛والجماعي الشخصي واألمان السلم امام عائق -
 الديمقراطية. أمام عائق -

  
  التالية: قوقحال وإحقاق حماية على بالعمل المراكز ھذه وتقوم  

  
 ؛القانون أمام والمساواة والحماية الحياة في الحق -
 ؛والعقلية والمعنوية والنفسية نيةالبد السالمة في الحق -
 ؛وللمتاجرة وللعنف للتعذيب التعرض عدم في الحق -
 شرط. وأ قيد دون والشامل التام االحترام في الحق -

  
  

                                                 
 النوع أساس القائم العنف من الناجيات للنساء الخدمات مقدمي/ات فدرات تعزيز دليل: على المعلومات في الفصل ھذا يعتمد  3
   ).2012( كوثر الشرطة، لكوادر واالستقبال االستماع تقنيات وحدة رشاد:واإل االستماع مراكز في المقدمة تالخدما وحدة االجتماعي:
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  في: تتجلى الخدمات من مجموعة تقديم على المراكز تعمل  
  

 طريق عن "المشتكية" المعنفة بمساعدة يسمح ركن وھو المراكز تقدمھا خدمة أول االستقبال: -
 ؛واألمان بالطمأنينة اإلحساس روح بعث

 "المشتكية" للمعنفة تقدم باالستقرار، ما نوعا واإلحساس الطمأنينة إعادة بعد والتوجيه: اإلعالم -
 ؛عنھا بحثت التي واالدارية القانونية المعلومات من مجموعة

 البحث ومن مخاوفھا عن التعبير من المشتكية يمكن ألنه زالمرك في ساسياأل الركن االستماع: -
 العنف. ظاھرة من الحد نحو ولىاأل الخطوة الجيد االستماع يعتبر كما لمشاكلھا، حلول عن

  
  :يلي ما تقديم على المراكز ھذه تعمل كذلكو  

  
 طالبة ارشاد أجل من المتوفرة القانونية المعطيات مختلف لتوضيح وسيلة ھو القانوني: رشاداإل -

 التوعية عن ھنا تختلف القانونية واالستشارة علھيا، المسلط العنف مناھضة كيفية إلى االستشارة
 ؛المعروضة الحالة حسب دقيقا قانونيا جوابا تتطلب اإلستشارة ألن بالحقوق التحسيس وأ

 على يعتمد النفسي الدعم نأ كما نفس وطول كبرى مھنية النفسي الدعم يتطلب النفسي: الدعم -
 إلمكانياتھا. مةءمال األكثر بالطرق األزمة من الخروج على ومساعدتھا الضحية خطاب قبول

  
  يلي: ما الى الثالث الفصل ويھدف  

  
التي يجب ان تحكم العاملين/العامالت مع  ىءبقائمة مراجعة ألھم المباد التعريف -

 ؛االجتماعي النوعالعنف القائم على أساس الناجيات/ضحايا 

  ؛ن ي/تتمتع بھا العاملين/اتأدوات التواصل التي يجب أتحديد أھم  -

العنف القائم على أساس االستماع الخاصة بالتعامل مع الناجيات/ضحايا  آلياتتقديم تدريب حول  -
   .االجتماعي النوع

  
  مالحظة

  
 تعزيز دليل :كوثر دليل إلى الرجوع يمكن واالستماع االستقبال آليات على الموسع التدريب حال في  

 الخدمات وحدة االجتماعي: النوع أساس على القائم العنف من الناجيات للنساء الخدمات مقدمي/ات دراتق
  .)2012( كوثر الشرطة، لكوادر واالستقبال االستماع تقنيات وحدة واالرشاد: االستماع مراكز في المقدمة

  
  للعنف تبرير ال األول: المبدأ

  
 مختلفب االجتماعي النوع أساس على القائم العنفب التعريف على الثالثة الفصول خالل الدليل ركز  
 أفكار على طرأ الذي التغيير ولمعرفة ،الحرب أو السلم أوقات في تحدث التي تلك سواء وأشكاله، أنواعه

 الذي االتجاھات بقياس الفصل يبدأ االجتماعي، النوع أساس على القائم العنف مجال في تا/العامليين واتجاھات
   .للعنف" تبرير ال" األول المبدأ على والتأكيد القضايا، من العديد مراجعة تتم خالله من
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  عشرة السادسة الجلسة
  والمبررات العنف حول االتجاھات قياس

  
  الجلسة أھداف  (أ)

   ؛االجتماعي النوع أساس على القائم العنف موضوع حول /اتللمشاركين الشخصية األراء قياس -

  ؛االجتماعي النوع أساس على القائم العنف موضوع حول /اتللمتدربين المسبقة األفكار معرفة -

  ؛االجتماعي النوع أساس على القائم العنف حول والمغالطات الحقائق بعض توضيح -

  .للعنف تبرير ال العنف: قضايا مع التعامل في األول المبدأ أھمية على التأكيد -
  

  التدريبية المعيناتو األدوات  (ب)

  .قالبة أوراق لصق، أقالم، أحمر، أصفر، أخضر، ألوان: ةثالث من بطاقات ؛جماعي تمرين  
  
  الزمنية الفترة  )ج(

   .دقيقة 45  
  
  للمدرب/ة مالحظات  )د(

 راءاآل قياس ھدفه االجتماعي النوع أساس على القائم العنف لموضوع مقدمة التمرين ھذا يعتبر -
  ؛للنقاش المعروضة الجمل في أرائھم بتوضيح /اتالمشاركين لجميع الفرصه اعطاء يجب لذا ،واالتجاھات

   ؛المواقف أخذ /اتالمشاركيين لتشجيع اآلراء على حكم ھناك يكون لن أنه على التأكيد يجب -

 وذلك المطروحة لآلراء مناقضة مواقف ي/تتبنى بحيث الشيطان" "محامي/ة دور لعب للمدرب/ة يمكن -
ً  التوضيح يتم أن على بأرائھم، اإلدالء على الجميع لتشجيع   ؛الموضوع في المدرب/ة لرأي الحقا

 أو مواقف ةثالث بطرح رب/ةدالم ي/تكتفي فقد الوقت على طرحھا سيتم التي والمواقف الجمل عدد يعتمد -
 عن تعبر أخرى مواقف اختيار يتم قد أو ادناه المحددة المواقف أو الجمل من وتحديدھم اختيارھم يتم أربعة
  االجتماعي. النوع أساس على القائم فالعن حول خرافات أو حقائق

  
  التدريب خطوات  (ھ)

 على التمرين شرح ويتم واألحمر، األصفر، األخضر، األلوان من بطاقات ثالث مشارك/ة كل على توزع  )1(  
  معارض/ة. واألحمر محايد، األصفر موافق/ة، األخضر موقف، تمثل بطاقة كل أساس

 الموافقين/ات مناقشة ويتم الخضراء، البطاقة رفع يتم الجملة على توافق كنت وإذا محددة جملة ذكر سيتم  )2(  
   .الجملة على

 مالذي التردد؟ لماذا الموقف، مناقشة ويتم الصفراء البطاقة ترفع التردد أو محدد موقف وجود عدم حال في  )3(  
  المطروحة؟ الجملة أو الموقف يخص فيما قرار اتخاذ على قادرين/ات غير يجعلكم/ن

  أسبابه؟ االعتراض لماذا والنقاش الحمراء البطاقة رفع يتم الجملة على االعتراض حال في  )4(  

 من للموقف المناسبة البطاقة رفع ويتم للمواقف تغيير ھناك كان اذا معرفة يتم النقاش بعد جملة كل نھاية في  )5(  
  .الوقت نفس في المشاركين/ات
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  واالتجاھات المواقف  - 13 اإلطار
  

  أحمر  أصفر  أخضر  الموقف
 لألمم العام االمين دراسة على بناء

 ثالث كل من "واحدة 2006 المتحدة
 للضرب، يتعرضن العام في نساء

 أي أو الجنس، ممارسة على االجبار
 حياتھا" خالل اإلساءة من آخر نوع

 في المرأة وضع على ھذا ينطبق
  العربية. المنطقة

 في العنف لنسب توضيح
 نسب استخدام يمكن الدولة،
 أجريت التي العنف مسوح
 مصر، األردن، في

 الخ فلسطين، العراق،
 النسبة أن على تؤكد والتي
  العربية. المنطقة في مماثلة

    

 وخاصة العنف، أنواع أغلب
 العائلة، أفراد من تحدث الجنسي،
 المحيطين او المقربين االشخاص

  بالعائلة.

 حماية دائرة وثائق استخدام
 أو األردن في األسرة
 دول في الشرطة تقارير
 توفرھا، حال في أخرى
 غير المنظمات وتقارير
 أن تؤكد والتي الحكومية
 الجنسي االعتداء حاالت
ً  تحدث   المنزل. في غالبا

    

 مرتبط الجنسي العنف يكون ما عادة
 لبس (عدم المرأة لبس بطريقة
 الشفافة المالبس ارتداء او الحجاب،

  الضيقة). او

 المرأة حقوق مركز دراسة استخدام    
 أن تؤكد والتي )2009( المصري
 المتحرش النساء من العظمى الغالبية
  محجبات. بھن

 إذا إال المرأة بتعنيف الرجل يقوم ال
  وجيه. سبب ھناك كان

   للعنف. مبرر ال أن على التأكيد    

 المناطق في غالبا العنف يمارس
   والشعبية. الفقيرة

  الطبقات. كل في يحدث العنف    

 لإلغتصاب الرجل دون المرأة تتعرض
   والنزاعات. الحرب أوقات في

 لإلغتصاب معرضان والمرأة الرجل    
 المرأة ان إال الجنسية، واالعتداءات

 يكون ما وعادة أكبر بشكل تتعرض
  ممنھجاً.

 والمخدرات الكحول على اإلدمان
  العنف. يسبب

 والعالقات السلطة موضوع في التذكير    
 اختيار أن حيث المتوازنة غير

 التمييز على قدرة يعني الضحية
ً  يكون ال وبالتالي  فقدان عن ناتجا

 يستخدم ھذا بأن التذكير العقل/أيضا
  للعنف. كمبرر

 للرجل الحق المختلفة األديان أعطت
 وليس حق فھو لذا المرأة ضرب في

  عنفاً.

 حال في إال الموقف ھذا طرح يتم ال    
 المختلفة، الدينية للتفسيرات المعرفة

 ھذا حول اآلراء لمعرفة يستخدم وقد
 من عدد تحضير يجب لكن الموضوع
 في الرأي ھذا تخالف التي االثباتات

  الموقف. ھذا عرض تم حال
 وتفضل المسالم الرجل تحترم ال النساء
  العنيف. الرجل

  االجتماعي النوع موضوع في التذكير    

 على قدرتھم وعدم الرجال بين البطالة
 العنف استخدام إلى تؤدي أسرھم إعالة
 أوقات في وخاصة المرأة، ضد

  والنزاعات. الحروب

 من السلم أو الحرب أوقات في البطاله    
 العنف زيادة في المساھمة العوامل
 سبب يوجد فال لذا إحداثه، في وليس
  له. المبررات من ھذا ويعد للعنف،
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  عشرة السابعة الجلسة
  *االجتماعي النوع أساس على القائم العنف الناجيات/ضحايا مع للعمل التوجيھية المبادئ

  
  الجلسة أھداف  (أ)

 النوع أساس على القائم العنف الناجيات/ضحايا مع العمل ئبادبم الخاصة المراجعة قائمة على التدريب -
  ؛االجتماعي

  التي يجب توفرھا بناء على قائمة مراجعة المبادئ.تحديد معايير العمل  -
  

  التدريبية المعيناتو األدوات  (ب)

  .وأقالم قالبة أوراق نقاش؛ ذھني، عصف عمل، مجموعات  
  
  الزمنية الفترة  )ج(

   .ساعتان  
  
  للمدرب/ة مالحظات  )د(

  ؛ذھني عصف خالل من التمرين في البدء قبل المشاركة للمؤسسات العمل مباديء معرفة يجب -

  .العمل مراحل جميع في الحاالت وحماية سالمة لضمان التوجيھية ئالمباد أھمية على كيدأالت -
  

  التدريب خطوات  (ھ)

  .العمل تحكم التي األساسية المبادئ حول الذھني العصف يتم  )1(  

 من 3-2 تعريف على بالعمل تقوم مجموعات، ثالث على المشاركين/ات وتقسيم التالية، القائمة عرض يتم  )2(  
   .مبدأ كل لضمان اتخاذھا يجب والتي الخاصة واإلجراءات المبادئ

  المجموعة: عرض خالل التالية األسئلة على اإلجابة  )3(  

  للمبدأ؟ المؤسسة تعريف ھو ما -
   عملھا؟ في المبدأ تنفيذ ضمان على المؤسسة تعمل كيف -
  ما ھي خطورة عدم االلتزام بالمبدأ على سالمة وأمن الحاالت؟ -

  األساسية لمبادئا مراجعةل قائمة

  ؛الحماية -
  ؛أوالً  الناجيات/الضحايا مصلحة -
   ؛القرار في الفعالة المشاركة -
  ؛االحترام -
  ؛التمييز عدم -
  ؛الخدمة جودة في الحق -
  االستجابة في الوقت المناسب. -

  .ومناقشتھا المجموعات أعمال عرض يتم  )4(  

  يلي: كما للعمل إجراءات من عنھا يترتب وما للمبادئ ملخص عرض يتم  )5(  

  :خالل من العمل مراحل كافة في والخصوصية السرية احترام    

  آخرين؛ قبل من للحالة االستماع وعدم السرية فيھا تضمن مخصصة أماكن في المقابالت إجراء -
  بھا؛ البوح الحالة تريد ال معلومات على للحصول الضغط عدم -
  الحالة؛ علم بدون آخرين عاملين مع القضية تفاصيل في الخوض عدم -
   القضية؛ على العاملين قبل من إال اليھا الوصول يمكن ال بالضحايا الخاصة المعلومات من التأكد -
 موافقة بعد األخرى المؤسسات مع لإلحالة الضرورية المعلومات مشاركة فقط يجب التحويل عند -

 في الحالة عن تفصح قد معلومات أية أو العنوانوالكامل، االسم ارسال عدم ضمان مع الحالة،
  .لكترونيةاإل المراسالت
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  (تابع) عشرة السابعة الجلسة
  

   :وخياراتھا المؤسسة مصلحة على وخياراتھا الحالة مصلحة تقديم    

   ؛العمل وخطوات إجراءات كل في ھال الحر الخيار ضمان -
   ؛المستقل القرار وضمان العمل مراحل كافة في ھال الفعالة المشاركة -
   ؛متعددة خيارات وايجاد الحالة وتمكين تقوية على العمل -
  .الحالة على السلطة من نوع أي فراض عدم -

   :الحالة وحقوق كرامة احترام    

  السكوت؛ أو الحديث في حريتھا وضمان فاعل بشكل لھا االستماع -

  األفراد؛ من ولعدد المرات من لعدد القصة إعادة ھامن الطلب عدم -

 من الناجيات لجميع والتقدير االحترام وضمان التمييز، من نوع أي بدون الخدمة في الحق ضمان -
  تفرقة. أي وبدون العنف

   المناسب: الوقت في االستجابة    
  العنف؛ أشكال من شكل أي من للحماية دائما العمل في األولوية -

  واألثر) المخاطر تحديد لكيفية كوثر دليل إلى الرجوع (الرجاء األولوية؛ تعطى الطارئة الحاالت -

   العمل؛ مراحل كل في بالموضوع عالقة لھم ممن عائلتھا أفراد من وأي المرأة وحماية أمن من التأكد -

 (المأوى، االستماع عملية في البدء قبل رغبتھا، وحسب ،اللحالة األساسية االحتياجات تلبية من التأكد -
  الماء)؛ الطعام،

  القادمة؛ للخطوات الحالة وبموافقة واضحة خطة وضع من التأكد -

 يخص فيما وخاصة الحالة تقييم على بناء العملية الخطوات واتخاذ ،التعجيل أو االستعجال عدم -
  واألمن. ةالسالم

_______________  

  التالية: المراجع على بناء تطويرھا تم التوجيھية ىءالمباد  *  

Guidelines for gender-based violence interventions in humanitarian settings: focusing on prevention of and response to sexual 
violence in emergencies. Geneva, Inter-Agency Standing Committee, 2005.  http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/ 
subsidi/tf_gender/gbv.asp (available in several languages). 

Sexual and gender-based violence against refugees, returnees, and internally displaced persons: guidelines for prevention and 
response. Geneva, United Nations High Commissioner for Refugees, 2003. http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/ 
3f696bcc4.pdf. 
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  عشرة الثامنة الجلسة
  الحرب أوقات في االجتماعي النوع أساس على القائم العنف للناجيات/ضحايا االستماع

  
  الجلسة أھداف  (أ)

  الحرب. أوقات في العنف من للناجيات االستماع وتقنيات آليات على التعرف  
  

  التدريبية المعيناتو األدوات  (ب)

  .أقالم قالبة، أوراق ؛جماعي نقاش أدوار، لعب عرض،  
  
  الزمنية الفترة  )ج(

   .ونصف ساعتان  
  
  للمدرب/ة مالحظات  )د(

  ؛األدوار ولعب باالستماع الخاصة التمارين من لعدد األطر في الموجودة المعلومات استخدام يمكن -

  ؛المجموعة حاجة حسب تكراره ويمكن مقترح ھو اليتال التمرين -

 في دوره حسب كل المشاركين/ات مع نسيقتوال مسبق بشكل األدوار للعب السيناريو إعداد المھم من -
  التمرين.

  
  التدريب خطوات  (ھ)

  حول: ت/االمشاركيين مع الذھني العصف يتم  )1(  
  العنف؛ الناجيات/ضحايا للنساء الفعال االستماع مفھوم -
   االزمات؟ أوقات في االستماع يختلف ھل -
   واألزمات؟ الحرب أوقات في الجنسي العنف لحاالت االستماع عند االعتبار بعين أخذه يجب الذي ام -

  .المعنفات للنساء الفعال باالستماع الخاص اإلطار عرض يتم النقاش بعد  )2(  

   :يلي كما األدوار لعب لتمرين اوتحضيرھم أدوار للعب مشاركان/مشاركتين اختيار يتم  )3(  
   للفتاة؛ مقابلة جلسة في المستمع/ة ي/تكون بحيث الجلسة ترتيب -
  اللجوء؛ مخيمات أحد في حدثت الجنسي العنف أشكال من بشكل تتعلق مشكلة سرد يتم -
  الشخصية؛ المعلومات بعض عن لإلستفسار الحديث خالل المقاطعة يتم -
  عذراء؛ المرأة كانت ما إذا السؤال يتم -
  االعتداء؛ خالل ترتديه كانت عما السؤال يتم -
   أخرى. مرة عنھا والسؤال المعلومات بعض نسيان يتم -

   .والتواصل االستماع عملية على المالحظات أخذ المشاركين/ات من الطلب يتم األدوار بلعب البدء قبل  )4(  

  .األدوار لعب بتمرين القيام يتم  )5(  

   التالية: األسئلة حول جابةاإل من التأكد يتم ت/االمشاركين مالحظات أخذ بعد  )6(  
  مناسبة؟ كانت الجلسة ھل -
  الحديث؟ بداية في الشخصية المعلومات لمعرفة حاجة ھناك كان ھل -
  البوح؟ عملية في المرأة حق ينتھك ام مناسب العذرية سؤال ھل -
  المالبس؟ عن سؤالھا خالل من للمرأة المستمعة ارسلتھا التي الرسالة ما -
ً عمو االستماع عملية خالل من للمرأة وصلت التي الرسائل ما -   ؟ما
ً معيق كان األسئلة تكرار ھل -    االستماع؟ لعملية ا

 االعتبار بعين آخذين أخرى مرة األدوار لعب بتمرين للقيام اتمتطوعين/ من الطلب يتم النقاش نھاية في  )7(  
  مناقشتھا. تتم التي المالحظات
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  *االجتماعي النوع أساس على القائم العنف للناجيات/ضحايا االستماع عملية  - 14 اإلطار
  

  العنف ضحايا النساء واستقبال االستماع مراكز مبادئ
  

 والثقافية االجتماعية الفئات جميع يمس وھو سبب، أي له وليس مبرر غير سلوك العنف أن مبدأ من المراكز تنطلق  
  .قيمة أقل أو قاصرات اعتبارھن وعدم المسؤولية بكامل المعنفات مع التعامل يتم ولذا واالقتصادية.

  
  المعنفات النساء مع للتعامل اتباعھا ينبغي التي قيمالو مبادئال

  فھم الوضعية النفسية واالجتماعية التي تعيشھا المعنفات؛ -
  اإليمان بحقھن في معرفة القوانين المتعلقة بھن؛ -
  فھم المخاوف التي تشعرن بھا؛ -
  احترام قرارھن؛ -
  عدم إصدار أحكام قيمية عليھن؛ -
  تقديم المساعدة، حسب اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة في المراكز؛ -
  آرائھن؛قاللية عدم التأثير عليھن، واحترام است -
  ضمان سرية ملفاتھن؛ -
  .توجيھھن بناء على طلباتھن -

  
  القانونية المساعدة مراكز فيھا بما العنف ضحايا النساء واستقبال االستماع مراكز ائفوظ

ً ضد النساء والفتيات في كل قارة وبلد مارس المساھمة في مناھضة العنف الذي ما زال ي -  وثقافة...موقعا
 ؛خسائر في أرواح النساء وأسرھن وفي المجتمع ككل

 ؛االستجابة الحتياجات النساء وحفظ مصالحھن وتلبية توقعاتھن وحماية حقوقھن، وخاصة عندما تتعرض للتھديد -

تقديم خدمة لضحايا العنف من أجل تجاوز وتوقيف حالة  ھي وظيفة مراكز االستماع والمساعدة القانونية -
 .وظاھرة العنف

  
  االستماع لعملية التخطيط

  
 ھو (اإلصغاء) الفعال االستماع يكون بينما المعنفات، النساء مع بالتعامل الخاصة الستماعا أنواع من عدد ھناك  
 بالتعبير للمرأة تسمح ال قد والتي األشكال أحد السمع يكون ،المعنفة المرأة تحتاجھا التي الدعم طريقة معرفة في األساس
 الجزئي الوعي إال يشمل ال سلبي نشاط ھو السمع أن حيث لھا، الدعم وسائل ايجاد إمكانية عدم وبالتالي ھمومھا وتفريغ
 والرسالة حديثال مضمون فھم على تنطوي استماع طريقة فھو الفعال االستماع أما دقيق، غير يكون ما وغالبا للصوت
 الظروف من العديد وھناك االستماع، بعملية المحيطة الموضوعية الظروف االعتبار بعين األخذ مع المرسلة قصد وكذلك
 لذا االستقبال لحظة من بل المرأة قبل من الحديث عند تبدأ ال االستماع عملية أن حيث االستماع، عملية في دورا تلعب التي

   مسبقا. لھا يخطط عملية ھي الفعال االستماع فعملية
  

  ؟االستماع لعملية نخطط كيف
  

  للمكان التخطيط  (أ)

 وصول ضمان الشرطة، مركز في األخرى األقسام عن منفصال يكون بحيث االستماع لعملية خاص مكان توفر يجب  
   المكان: في توفرھا يجب التي الشروطو  األخرى. االقسام تاموظفي/ من ستفساراتلال التعرض وبدون بسھولة اليه رأةالم

 مكان خاص ال يتواجد فيه غير المستمعة/المستمع والمرأة الناجية؛ -

ً يساعد على الراحة النفسية بحيث ال يكون ملي - باألثاث أو فارغ باإلضافة إلى شموله على مقاعد مريحة  ئا
 وألوان تساعد على االسترخاء مثل األلوان الفاتحة من األزرق أو الزھري؛ 

لعملية االستماع بحيث ال يتم االضطرار إلى مغادرة مكان  الداعمةيحتوي على كل المستلزمات األساسية  -
االستماع إلحضارھا مثل: المحارم، الماء، أوراق وأقالم، بروشورات لمؤسسات تعمل في مجال مجابھة 

 .العنف ضد المرأة، الخ
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  (تابع) 14 اإلطار
  

  الزمني التخطيط  (ب)

 أن تبين حالة فيو طويلة، لساعات الجلسة تمتد ال بحيث لالستماع زمنية مدة تحديد المستمع/المستمعة على يجب  
ً  ستستغرق الجلسة  دقيقة 45 من أكثر الجلسة تستمر أال ويفضل ،استراحة فترة خذوأ بذلك المرأة إعالم يجب أطول وقتا
 قبل من سواء التركيز يعيق قد الجلسات طول أن حيث الجيد، بالشكل المرأة مع التواصل من المستمعة تتمكن بحيث

 القدرات مراعاة أجل من إنما القضية حساب على للجلسة الزمنية لفترةا تحديد يكون ال ان يجبو  المستمعة. أو المتحدثة
 وعدم التركيز لىع القدرة والمستمعة المرأة ويعطي االستماع نوعية تحسين على يساعد الذي والتواصل للتركيز الذھنية
  .األفكار تشتت

  
  المھني التخطيط  (ج)

 المستمع/المستمعة، من مھني وسلوك طابع ذات أجواء في تتم بحيث االستماع عملية ضمان المھني التخطيط شملي  
  بالتخطيط الخاصة الشروط يلي وفيما العمل. في للتناوب االستماع مھارات على مدرب كادر وجود إلى باإلضافة
  لإلستماع: المھني

  

أن المرأة في حالة الحرب لديھا العديد من األسباب للقدوم إلى المركز حتى لو لم تكن األسباب االدراك ب -
 المقدمة ھي األسباب الحقيقية؛

االنطالق من أن عملية االستماع قد تكون ھي المطلب الوحيد للمرأة وعدم وضع فرضيات وأحكام مسبقة  -
 على ما تريده المرأة؛

ل مع كل قضية بجدية بغض النظر عن حجمھا من وجھة نظر المستمع/المستمعة ألنھا من وجھة نظر التعام -
 المرأة قضية محورية في حياتھا؛ 

ً االنطالق من أن المرأة أخذت وقت - ألخذ القرار بالشكوى أو طلب المساندة وبالتالي يجب اغتنام  الً طوي ا
 الفرصة لتمكينھا من الخروج من دائرة العنف؛ 

ألن ھذا قد ، اإلشارة أو الحديث الصريحأو  سواء بالتلميحوتحميلھا مسؤولية العنف لوم المرأة دم محاولة ع -
 العنف الموجه ضدھا وبالتالي عدم قدرتھا ثانية على طلب الدعم والمساندة. بيجعلھا تقبل 

  
  االستماع عملية

 ذلك، يعوق أن يمكن ما فھم محاولة ينبغي لذا  ستماع.الا جلسة لتيسير األساسية المھارات أكثر ھو الفعال االستماع  
    المعنفات. للنساء حقيقي وإسناد دعم وتقديم مھاراتنا تحسين أجل من
  

  االستماع معوقات
  

  تارة والتوقف تارة االستماع  (أ)

 عند األحداث استباق على قادر/ة المستمع/ة يكون ما عادة لذلك الحديث عملية من أسرع عملية ھي االستماع عملية  
 بحيث جزئي الحالة ھذه في االستماع يكون لذلك الحقا، قوله سيتم ما أو خلفياتھا أو فيھا للتفكير التوقف وبالتالي االستماع

   .المثال سبيل على للمتحدثة الجسد حركات ومالحظة للتفكير اآلخر الوقت وجهيُ و الحديث من لجزء ستمعيُ 
  
  االستماع في الحمراء الخطوط  ب)(

ً خطوط تشكل للمتلقي/ة بالنسبة والتي معينة كلمات استخدام عند الحالة ھذه في االستماع عن التوقف يتم    ال حمراء ا
ً  وأصدر االستماع عملية في تماما عقله بغي قد المستمع/ة يكون الحالة ھذه وفي ذكرھا، يجب ً  حكما  وقيم بمفاھيم مرتبطا
  القضية. فھم على القدرة عدم إلى يؤدي مما معينة
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  (تابع) 14 اإلطار
  

  مغلق عقل مستمعة، آذان  (ج)
  

 يتم وبالتالي مفبركة وقضيتھا الصدق، تقول ال الضحية وأن ممالً، الحدث بأن سريعا القرار ُيتخذ األحيان بعض في  
 دون األذن إلى المعلومات وصول فقط ويتم العقل ُيغّيب الحالة ھذه في مسبق، موقف واخذ لقضيتھا تفھم دون اليھا االستماع
  فعالة. استماع جلسة حدوث

  
  االستماع عند به القيام يجب ال ما  االستماع عند به القيام يجب ما

  لإلسراع المتحدثة دفع•  االھتمام إظھار •
  المجادلة•  بالصبر التحلي •
  المقاطعة•  الثقة •
ً  األحكام إصدار•  الموضوعية •   مسبقا
  المشورة تقديم•  المھني التعاطف عن التعبير •
  معينة استنتاجات إلى القفز•  المعنى عن البحث •
 على مباشرة تؤثر المتحدثة عواطف ترك عدم •  الحديث لغة تطوير في المساعدة •

  وتفكيري سلوكي
    واآلراء األفكار صياغة •
    ذلك يلزم عندما الصمت التزام على القدرة •

  
 االستماع عملية ضوابط

 ؛عدم مقاطعة المشتكية وھي تتكلم -

  ؛إعطاء قيمة للمعلومات التي تدلي بھا المشتكية -

  ؛عدم االستھزاء من المواقف التي وقعت فيھا المشتكية -

  ؛عنھا نيابةً  عدم أخذ أي قرار -

  ؛إحراجھا بأسئلة ال ترغب في اإلجابة عنھا وعدم طرح أسئلة سبق وأن أجابت عنھا عدم -

  ؛المركز في بھاعدم تقديم وعود ال يمكن أن ي -

  ؛عدم إحباط المشتكية -

اتجاه باالمتناع عن إصدار أي حكم عن األحداث والوقائع التي ترويھا المشتكية أو األشخاص الذين دفعوا  -
 ؛المشكلة

  ؛م المشتكية أو تلخيصه من أجل التأكد مما قيل ومن أجل تفادي التأويالت الذاتيةإعادة صياغة كال -

  ؛تفادي تقديم الدروس األخالقية والوعظ للمشتكية -

 ؛تفادي إعطاء أمثلة لحاالت أخرى أو القيام بالمقارنات -
  .تفادي إسقاط األحكام الذاتية المسبقة على المشتكية -

_______________  

 للنساء الخدمات مقدمي/ات قدرات تعزيز دليل: من والتحديث، والتطوير التعديل بعد المرفق، ھذا في للمادة االقتباس تم  *  
 االستماع تقنيات وحدة واالرشاد: االستماع مراكز في المقدمة الخدمات وحدة االجتماعي: النوع أساس على القائم العنف من الناجيات

  .)2012( كوثر الشرطة، لكوادر واالستقبال
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  الختامي التقييم موذجن
  

  عشرة التاسعة الجلسة
  الختامي التقييم

  
  الجلسة أھداف  (أ)

  .التدريب أھداف مع التدريب مخرجات ومقاربة التدريب من االستفادة مدى تقييم  
  

  التدريبية المعيناتو األدوات  (ب)

  .أقالم ملونه، بطاقات ؛فردي وتمرين جماعي نقاش  
  
  الزمنية الفترة  )ج(

   .دقيقة 20  
  
  التدريب تقييم خطوات  )د(
  

  :كالتالي جدول شكل على قالب ورقة على التدريب أھداف كتابة يتم  
  

  أدري ال  يتحقق لم  تحقق  الھدف

  

  .ت/االمشاركين على واألصفر األحمر األخضر، من ملونة بطاقات توزع  )1(  

 الحمراء والبطاقة الجدول، في الھدف تحقق تحت الخضراء البطاقة الصاق المشاركين/ات من الطلب يتم  )2(  
  .الھدف من موقفه المشارك/ة يحدد لم حال في أدري ال تحت والصفراء يتحقق، لم تحت

  .فردي بشكل مشارك/ة وكل جوالت خالل من العمل يتم يتم  )3(  

 بشكل التدريب حول األراء من فادةلإلست المكتوب التقييم توزيع يتم البطاقات جميع وضع من االنتھاء بعد  )4(  
   .أفضل
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  القائم العنف مكافحة حول باإلعالم الخاصة لتدريبيةا الحقيبة الثاني: الباب
  الدولية واآلليات والحرب السلم أوقات في االجتماعي النوع أساس على

  
 العام الشأن مناقشة لتشمل تطويرھا جرى والترفيه، والتثقيف خباراال أي لإلعالم التقليدية األھداف  

 من اإلعالم وسائل عرفتھا التي الكبرى التطورات إثر ذلك جاءو  .االجتماعية المسؤولية بدور واالضطالع
  خاصة. بصفة العربية والمنطقة ككل، العالم شھدھا التي سياسية- الجيو والتغييرات ناحية،

  
 معالجة أي ،االجتماعية للقضايا المعنى إعطاء في وللصحفية للصحفي االجتماعية المسؤولية وتتمثل  
 بمعنى ،اإلعالمي للفعل االجتماعية التأثيرات االعتبار بعين األخذ ذلك ويستدعي ،ما قيمةل مناصرة أو ما لھدف
 الصحفي من يجعل ما ،سائدة فكارأل مناھضة أو تكريس من اإلعالمي الفعل عن ينتج أن يمكن ما كل تمحص

ً  فاعالً   مبادئ اعتماد الدور ھذا قتضيوي ،االجتماعية اللعبة خارج وسيلة أو شاھد مجرد وليس اجتماعيا
ً  تفرض التي المواطنة  لطريقة بالتالي وجود وال عنھا والحديث فيھا والتفكير األشياء إلى للنظر محددة طرقا
 فإن اإلعالمي، رحالمس على واسعة وبصفة اليوم تخاض الصراعات أن حيث ،األشياء أو الناس لتسمية واحدة

ً و االجتماعية التحديات قلب في نفسه يجد الصحفي  المفاھمية المنظومة فإن لذلك، المعنى فرض في منافسا
 العمل لطبيعة الدقيقة بالمصطلحات اإلشكاالت وطرح الصحفي العمل في للتفكير ضرورية تمسي البناءة

 بليل للصحافة العالي للمعھد العام المدير اآلن وھو آخر فرنسي بباحث حدا ما وھو  .4الحقيقي الصحفي
  .5يةالديمقراط بتوأم والمواطنة الصحافة وصفل الفرنسية،

  
ً  بلداً  22 ضمن من بلدان تسعة أن عرفنا ما وإذا    وإن الماضية، سنة العشرين خالل عرفت عربيا
 تحت ترزح تزال ال التي فلسطين دولة جانب إلى متعددة، عنف وأشكال أھلية وحروب داخلية نزاعات بتفاوت،
 أساس على القائم العنف موضوع يكتسي مدى أي إلى ندرك أشكاله، بكافة عنف من عليه يترتب وما االحتالل
 ومرجعية لمقاربة وفقا كبرى أھمية بعدھا وما واألزمات والحرب السلم أوقات في ومكافحته االجتماعي النوع
 على المثال سبيل على الضوء تسليط من بد ال المجال، في الدولية المرجعية ضمن ومن متكاملة، كونية إنسانية
 أساس على القائم العنف ةلمكافح طرأ وضع محاولة في له) الالحقة أو( به المتعلقة والقرارات 1325 القرار
  ومابعدھا. والحروب الصراعات زمن االجتماعي النوع

  
   حيث الالجئين، مخيمات نحو بدفعھا إما المرأة، تجاه العنف من مستحدثة أشكاالً  المنطقة شھدت كما  

 العنف أشكال جانب إلى اغتصابھا، أو بھا، االتجار أو استغاللھا أو الكرامة، مقومات أبسط فيھا تتوفر ال
   اإلنسانية. والكرامة البدنية والصحة الصحية العناية من والحرمان التعليم من الحرمان بين تتراوح التي التقليدية

  
 الحرب أوضاع من يتجزأ ال جزءاً  باعتبارھا األوضاع ھذه والدولية العربية اإلعالم وسائل عكست  
 المواقف وكذلك التغطية على تطغى التي ھي )(للضحايا النھائية فالحصيلة  .محدود بشكل وإن والنزاع
 النوع أساس على العنف قضايا إدراج أن كما عليھا السيطرة أو منطقة استعادة أجل من والفر والكر السياسية

ً أحداث إما القضايا، ھذه من جعل المحاكم، أو المتفرقات صفحات ضمن السلم، أوقات في االجتماعي  أو عزلةمن ا

                                                 
4   30-16 .pp n2, journalisme du cahiers Les in Delforce Bernard sens, du Donner : journaliste du sociale responsabilité La

                                                                                                                                       .http://www.cahiersdujournalisme.net/cdj/02.htm 

5   n2 journalisme du cahiers Les in HERVOUET Loïc démocratie, la de jumeaux les citoyenneté: et Journalisme
                                                                                                           .ahiersdujournalisme.net/cdj/pdf/02/04_Hervouet.pdfhttp://www.c 
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 أو السياسي، أو االقتصادي أو منه االجتماعي العام الشأن صفحات ضمن المعالجة يستحق ال عادي شأن أنھا
ً نوع خلق ما وھو  .األولى الصفحات في مثير وبأسلوب بارزة بعناوين الموضوع آنذاك فيحظى ،لإلثارة أنه  ا
 فيھا الطرح يمر التيو العربية قنواتنا في مستحدثة أشكال ببروز خاصة القضايا ھذه مثل مع ""التطبيع من

 استقطاب ھو البرامج ھذه مثل ھدف أن وحيث  فيھا. الشھادات خوض رغم العنف قضايا على الكرام مرور
 دسمة مادة يصبح االجتماعي النوع أساس على القائم وذلك عامة، العنف فإن المشاھدين، من ممكن عدد أكبر
 تبريرات ليقدم للمعتدي المجال اإلعالمية المساحات ھذه مثل توفر ما وغالبا .إلعالميا "الصراع حلبة" في
ً و قوة، وال لھا حول ال ضحيةك ظھرلت عليھا وللمعتدى مارسه الذي لعنفل  العنف، بتبرير نفسھا ھي قومت غالبا
 .تحفظ أو شروط دونما المعتدي مع التصالح أو
  

 من خاصة بصفة النساء له رضتتع عما دقيقة معطيات الراصدة للجھات وال لإلعالميين/ات تتوفر وال  
 شعبھا أبناء من المتضررين كبقية متضررة باعتبارھا ليس أي االجتماعي، النوع أساس على القائم العنف
ً  أنثى ألنھا بل فحسب،   .6جدل حولھا يدور التي المصادر بعض عدا ما وحرب، نزاع منطقة في جدتوُ  أيضا

  
 تكرس أن شأنھا من معتقدات إنتاج الحاالت من الكثير في التغطيات بعض أعادت أخرى، جھة من  
  انتمائھا. أو ديانتھا أو لباسھا أو سلوكھا أو المعنفة المرأة مظھر على التركيز غرار على تبرره، أنھا أو للعنف

  
 النوع أساس على القائم العنف بمسائل الكافي االعالمي االھتمام االعالم قطاع يولي لم كذلك  

 من دنيا مراتب يحتل المرأة ضد المسلط العنف موضوع أن 7"كوثر" أنجزھا دراسة في ورد حيث االجتماعي؛
   :8الخامسة المرتبة المرأة ضد العنف موضوع احتل المذكورة الدراسة ففي  اإلعالم. اھتمام

  
  ؛واألدب والرسم والغناء التمثيل ھي ،والفكر الثقافة نساء أنشطة  (أ)  
  ؛الجلسات بعض في النائبات ومداخالت التأسيسي، الوطني المجلس أشغال  (ب)  
  العام؛ الشأن قضايا حول اتيالسياس القياديات لبعض وآراء مواقف  (ج)  
  ؛الجمعيات وبعض التونسية للمرأة الوطني االتحاد غرار على ،نسائية منظمات عن أخبار  (د)  
   ضحية. أو جانية إما المرأة أن أساس على ،المجتمع قضايا  )ھ(  

  
 حيث  بالمرأة. المتصلة المضامين إجمالي من الخامسة المرتبة في بالعنف العالقة ذات األخبار وردت  
  دعارة). -  اغتصاب - انتحار - (قتل الجريمة أخبار خالل من عنف ضحية الضحية: المرأة صورة برزت
 وسائل وشكلت  الوقائع. سرد على االقتصار ويتم حقوقي منظور من المتكررة العنف قضايا معالجة تتم ولم

 عليھا مجني أو جانية بصفتھا المرأة وكذلك المرأة، ضد بالعنف المتصلة لألخبار تداوال األكثر المكتوبة اإلعالم
 بروزھا من أكثر عليھا ومجني ةضحي باعتبارھا المرأة بروز ورغم  والقضايا. الحوادث أخبار ضمن

                                                 
 الثورة انطالقة منذ األقل على سورية مواطنة آالف 7 استشھاد وثقنا" موقعه على اإلنسان لحقوق السوري المصدر أشار  6
ً  الكثير وفقدت الكثير قدمت سوريا في والمرأة السورية،  معتقالت في االعتقال قيد يزلن ال اللواتي، المواطنات من الحاالت آالف وھناك ،أيضا
 داخل الجنسي واالعتداء لالغتصاب تعرضن طناتلموا حاالت وثق والمرصد المعتقالت، ھذه في استشھدن للواتي إضافة األمنية، النظام

ً  ونحن وسجونه، النظام معتقالت  حالة توثيق بدون يوم يخلو ال ويكاد التعذيب، تحت وقتلھم مواطنين استشھاد لحاالت توثيقات ننشر يوميا
  .http://www.syriahr.com/?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9 "2014 ،يبالتعذ تحت األقل على استشھاد

 التونسي، اإلعالم في المرأة وحقوق قضايا  واإلعالم، العربية المرأة حقوق مشروع إطار في 2014 سنة كوثر أنجزه درص  7
  .منشور غير

  .أعاله المرجع نفس  8
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 لھا يحدده عما خارج أو مألوف غير ھو ما بكل يرتبط ما عادة النساء عن الحديث أن إال جانية، باعتبارھا
 ضحية أو حقوقية، ناشطة أو سياسية فاعلة أو عادية مواطنة المرأة ھذه أكانت سواء وضوابط أطر من المجتمع
  الرجل. نظيرھاب مقارنة المرأة تھميش يتواصل حيث

  
 الصادر WISH,-(I 2011( ةالعراقي للمرأة والصحية االجتماعية لألوضاع المتكامل المسح نتائج ومن  

   ووزارة كردستان إقليم إحصاء ھيئة مع بالتعاون لإلحصاء المركزي الجھاز - التخطيط وزارة عن
  :9أنه الصحة

  
 فھم أن لوحظ حيث المرأة، ضد للعنف الصحيح بالمفھوم معرفي قصور ھناك أن إلى أشار  (أ)  
 أن على بالدراسة المشموالت النساء معظم أجمعت فبينما الدولي. التعريف عن يختلف للعنف العراقية المرأة

 ومن التعليم، ممارسة نمو األھل، مع التواصل في الحقوق ممارسة من والحرمان االقتصادي، الحرمان
ً  تشكل العمل، حق ممارسة  السياسية، المشاركة من الحرمان يعتبرن لم النساء معظم لكن المرأة، ضد عنفا

 على والحصول التصرف، ساءتأ إذا البنت وضرب وقت، كل في الزوجة تحركات معرفة على واإلصرار
  ؛المرأة ضد عنفا السفر، قبل إذن
  

 خالل الجنسي أو اللفظي أو الجسدي العنف إلى تعرضھن إلى المسح في النساء أشارت كما  (ب)  
 في للعنف لتعرضھا أشارت نساء خمس كل من امرأة تقريبا األماكن. من العديد في المسح سبقت التي السنة

 ائلوس في ذلك يلي األرياف، عن الحضرية األماكن في النسبة ھذه وتزيد التسوق، أماكن أو الشارع
  الريف؛ عن الحضر في منھا أعلى وھي المائة في 10.5 بنسبة المواصالت

  
ً  التعليمية المؤسسات أو العمل أماكن في كثيرة عنف حاالت تسجل لم أنه التقرير وأفاد  (ج)    إلفادة وفقا
 ھنا بد وال والتقاليد. العادات بسبب عليھا المسكوت األمور من العنف من النوع ھذا أن على يدل وھذا النساء،

 اثناء للتحرش التعرض مدى عن العراقيات اإلعالميات منتدى به قام الذي الرأي استطالع إلى اإلشارة من
ً أ المائة في 11و بنعم، تاإلعالميا من المائة في 68 أجابت وقد اإلعالمي، العمل  كال. المائة في 21و ،حيانا
  العمل. أماكن في التحرش وجود على يدل وھذا

  
   أن: 201110 لسنة الفلسطيني المجتمع في العنف حول الوطني للمسح األولية النتائج وأشارت  

  
 االحتالل/المستوطنين قوات قبل من مباشر بشكل لعنف تعرضت الفلسطينية األسر نصف حوالي  (أ)  
 من قلقيلية محافظة وفي المائة في 49.1 وبلغت ةغز في األعلى النسبة وكانت 2010 تموز سبقت التي الفترة خالل
  ؛2010 تموز/يوليو سبقت التي الفترة خالل ذلكو المائة في 60.0 بلغت حيث بالنس أعلى سجلت الغربية الضفة

  
 قبل من العنف أشكال ألحد تعرضن الزواج لھن سبق اللواتي النساء من المائة في 37 حوالي  (ب)  
 في 55.1 تعرضت كما غزة). قطاع في المائة في 51.1 لمقاب الغربية الضفة في المائة في 29.9 ،أزواجھن

                                                 
 في سيداو لجنة إلى الظل تقرير بعدھا، وما المسلحة النزاعات ظل في العراقيات "النساء إصدار في المعطيات ھذه وردت  9

 .http://www.cosit.gov.iq/documents/statistics_ar :75 ص ،2014 /فبريرشباط بغداد، العراقية، األمل جمعية والخمسين، السابعة الجلسة

 /http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs .2010 ز/يوليوتمو سبقت التي اً شھر 12 فترة خالل الخارجي الحيز من العنف  10
                                                                                                                                                      .PressRelease/violenceSurv_2011A.pdf  
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 لعنف المائة في 11.8و جسدي لعنف المائة في 23.5و اجتماعي لعنف المائة في 54.8و اقتصادي لعنف المائة
 في 65.3 أن حيث ،2011 /يوليوتموز سبقت التي اً شھر 12 فترة خالل األسري العنف األرقام وتخص  .جنسي
 أو مؤسسة إلى جأنل من نسبة تتجاوز لم حين في األزواج عنف إزاء السكوت فضلن المعنفات النساء من المائة
  المائة. في 0.7 استشارة لطلب نسوي مركز

  
 2009 عام الفلسطيني المرأة شؤون مركز قام العالقة، ذات األدبيات وتحليل مراجعة على وبناءً   
  :11باآلتي غزة قطاع في النساء مشاكل تلخيص يمكنو ،النساء له تتعرض الذي العنف أنواع بتصنيف

  
  :وھي النساء له تتعرض ذيال العنف أشكال كافة شملوت ،العنف مشاكل  (أ)  

  ؛وتشريد وفقدان، وإعاقة، وجرح، قتل، :االحتالل عنف -

 بالعنف، وتھديد اقتصادي، وإيذاء نفسي، أو وعاطفي وجنسي، جسدي، إيذاء :أسري عنف -
  ؛وطالق مبكر، وزواج القربى، وسفاح الشرف، خلفية يسمى ما على وقتل

 عمل وتنميط كأنثى، المرأة صورة وتنميط جنسي، وتحرش اغتصاب، :مجتمعي عنف -
  ؛محددة مجاالت في المرأة

 وإسكاتھا، وقمعھا، اآلخرين، أمام الزوجة على نابية كلمات وإلقاء إھانة :اجتماعي عنف -
 دائرة على والسيطرة ومالحقتھا ومراقبتھا، وسلوكھا، مظھرھا، قادتانو منھا والسخرية
  .األسرة عن وعزلھا معارفھا،

  
  :مثال همن النساء تعاني حيث ،اإلكراه  (ب)  

  ؛المبكر الزواج على إكراه -
  ؛الزواج عدم على إكراه -
  ؛المرأة كرامة يحترم ال عمل على إكراه -
  ؛الشھداء زوجات :مثال متعدد زواج على إكراه -
  .ازلھمن من الھجرة على إكراه -

  
  :من النساء تعاني حيث :الحرمان  (ج)  

  ؛التعليم من الحرمان -
  ؛وملبس) ومشرب مأكل( للمرأة األساسية االحتياجات من الحرمان -
  ؛المتوفرة الخدمات عن المعلومات لمصادر الوصول من الحرمان -
  ؛المادية للموارد والوصول المالية، الموارد من الحرمان -
  ؛النقابي العمل في المشاركة من الحرمان -
  .والمجتمعي العائلي اإلطار في القرار صنع في المشاركة من الحرمان -

  

                                                 
  .18-17 ص ،2009 ة،غز قطاع في النساء قضايا أولويات تحديد المرأة، شؤون مركز  11
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 النوع قضايا الفلسطيني اإلعالم تناول عدم المائة في 46 ةبنسب 12الفلسطينيون اإلعالميون أقر كما  
 انعدام وبرز  .مناسب بشكل الشرف، بخلفية يسمى ما أساس على والقتل المبكر والتزويج كالعنف االجتماعي
  الصحافيين. من المائة في 59 نسبة لدى وبمسؤولية الكفاية فيه بما الشرف جرائمب يسمى ما قضايا مع التعامل

  
 درجة إلى المرأة على المسلط العنف لقضايا مناصرة معدودة حاالت في ظھرت أخرى، جھة من  
 بالمسؤولية االضطالع في اإلعالم دور أھمية ألبراز ،واضح بشكل والسياسية اإلعالمية األجندة في تركيزھا

  .البلدان نم عدد في واضح تغيير إلى أدت التي الناجحة الممارسات من وھي به، المناطة االجتماعية
  

 أي من وأكثر ضروريا، بات الواقع، من أجزاء إبراز في أھميتھا على الدراسات نتائج كنت ومھما  
 معالجة في الحقوقي المنھج تباعا إلى وسعيه االجتماعية بالمسؤولية اإلعالمي/ة اضطالع ضرورة مضى وقت

 الناس قصص من ينطلق الذي اإلعالم أي إلعالمي،ا اإلنتاج "أنسنة" على اإلمكان قدر حرصهو القضايا
 توجه وھو اإلعالمي، اإلنتاج "نسنة"أ من الحقوقية المرجعية إلى المستند عالملإل ويمكن  .ما موضوع لمعالجة
 اإلعالم وسائل كانت فيوم"  إسفاف. دونما والصراعات والحروب االحتالل مناطق في خاص بشكل برز

 عشرة من أكثر مقتل إلى أدىو ،2003 بريلأ/نيسان شھر منتصف في بغداد أحياء من حي قصف تنقل العربية
 روبرت فياصحال كان الفاعل، يكون عمن وبالجدل الضحايا أرقام بذكر منشغالً  االعالم كان وحين ،أشخاص
 الضحايا عدد عن الحديث من ذلك هيمنع ولم ،توأمھا أشالء عن تبحث أم على بالتركيز مقاله يحرر فيسك
 على يقوم الذي الحقوقي لإلعالم الحقيقي المعنى يكمن المقارنة، ھذه وفي  .13الفاعل" يكون أن يمكن وعمن
 والتصريحات السياسي الجدال إلى فقط المجال وفتح اإلنسان فتغييب الحق. انتھاك إبراز بھدف اإلنتاج أنسنة
  .األساسية القضايا تھميش إلى يؤدي ،التھم وتبادل

  
 الكفيلة السبل إيجاد ومحاولة القضايا ھذه إلى التطرق في الدولي المجتمع مجھودات إغفال ھنا يمكن وال  

  .منھا للحد
  

  االجتماعي النوع أساس على القائم العنف موضوع والمتضمنة اإلنسان لحقوق الدولية المرجعيات قائمة
  
  ؛1948 اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن -
   ؛1966 والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العھد -
  ؛1966 والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العھد -
  ؛1999 االختياري وبروتكولھا 1979 المرأة ضد التمييز أشكال كافة على بالقضاء الخاصة المتحدة األمم اتفاقية -
  ؛2000 االختيارية وبروتوكوالتھا 1989 بالطفل، الخاصة المتحدة األمم اتفاقية -
   ؛1993 المرأة ضد العنف على القضاء بشأن المتحدة األمم إعالن -
  ؛2000 واألمن والسالم المرأة بشأن األمن مجلس قرار -
   ؛2006 اإلعاقة ذوي األشخاص بحقوق الخاصة المتحدة األمم اتفاقية -
  .2011 اسطنبول إعالن -

                                                 
 العربي العالم مركز مع بالتعاون ام أف نساء راديو ،)الجندر( االجتماعي النوع في المساواة على الفلسطينية اإلعالمية الرقابة  12

 جانب إلى غزة وقطاع الغربية الضفة من صحافي 200 الدراسة شملت فلسطين، االلمانية، فيلي دوتشه ومؤسسة "أوراد" ةوالتنمي للبحوث
  .العام الفلسطيني الجمھور من 100

 كوثر، مركز ،2005و 1995 بين الصادرة للبحوث تحليلية دراسة واإلعالم، العربية المرأة حول العربية المرأة تنمية تقرير  13
  .47 ص ،2006
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 الذي الفاعل الدور على ليؤكد واألمن والسلم المرأة حول )2000( 1325 األمن مجلس قرار اعتماد وتم  
 في والتمييز العنف أشكال جميع من اوحمايتھ السلم وإرساء النزاعات إدارة في المرأة به تضطلع أن يجب
 على تبنى أن يجب العنف لمناھضة العمل خطط بأن القرار يحدد كما  بعدھا. وما والنزاعات السلم أوقات
 أشكال لكافة التحليلية األداة يكون وأن القضية مع للتعامل النظري اإلطار بذلك ليحدد االجتماعي النوع منظور
  المرأة. ضد العنف

  
 التعامل في التوسع إلى 1325 القرار ضمن العام األمين فيھا لفكُ  التي والدراسات التقارير أسست وقد  

 منھا كل يختص ،1325 رقرالل تابعة قرارات ستة تبني خالل من وذلك المرأة ومشاركة العنف قضية مع
  متابعة: آليات أو محدد بموضوع

  
   ؛يتعامل مع العنف الجنسي في أوقات الحرب، )2000( 1820ر القرا -

  المرأة؛يحدد آليات الرصد والمتابعة لالنتھاكات التي تتعرض اليھا ، )2009( 1888القرار  -

  ؛1325يحدد آليات المتابعة والرصد للقرار ، )2009( 1889 القرار -

  ؛1888و 1820 نقرارااليعتني بتعزيز آليات المتابعة والرصد لتنفيذ ، )2010( 1960القرار  -

العنف الجنسي جريمة حرب وحدد مبدأ العناية الواجبة في التعامل  ، يعتبر)2013( 2016 القرار -
  ؛مع القضية

  ووضع آليات لذلك. 1325حث الدول األعضاء على تنفيذ القرار  ،)2013( 2122القرار  -
  

 للتمييز انعكاس ھو الحرب خالل المرأة له تتعرض ما أن على لتؤكد األمن مجلس قرارات جاءت وقد  
 وقت في المرأة له تتعرض الذي العنف محاربة فإن لذلك الحرب، حالة قبل ما فترات في وتھميشھا ضدھا
 القوانين من قوتھا تستمد والتي الممنھجة والتمييز العنف أشكال كافة على القضاء في يكون أن يجب الحرب

 للنساء حقيقي شراكإ دون يتحقق أن يمكن ال السلم بأن القرارات تؤكد كما  .التمييزية االجتماعية والممارسات
 بين ما تربط بذلك وھي الحرب، أوقات في المرأة ضد العنف مارست التي الجماعات ومساءلة محاسبة ودون
  .األمن مجلس عن صادرة كونھا قانونا ملزمة وھي للنساء العدالة بتحقيق واألمن السلم تحقيق

  :التالي تحديد بھدف ات/االعالميين إلى الحقيبة تتوجهو
  

  ات؛لإلعالميين/ االجتماعية المسؤولية  (أ)  

  ؛المرأة ضد العنف لحاالت االعالمية التغطية في الشائعة األخطاء  (ب)  

 والحرب السلم وقت االجتماعي النوع أساس على القائم العنف مع االعالم، تعامل كيفية  (ج)  
  ؛الدول بالتزامات المتعلقة عنه المنبثقة والقرارات

  االجتماعي؛ النوع أساس على العنف قضايا تغطية أخالقيات  (د)  

  االجتماعي. النوع أساس على العنف قضايا تغطية مدونة إنتاج  )ھ(  
  

 تدريب من بد وال ھذا تدريبية، ساعة 12 بمعدل تدريبة، اتجلس 6 على التدريبية الحقيبة تحتوي  
 األمم وأدوات االجتماعي النوع أساس على القائم العنفو االجتماعي، النوع موضوع على االعالميين/ات

 6/تدريبي يوم لمدة األقل على له، التابعة والقرارات 1325 القرار وعلى المرأة، ضد العنف مكافحة في المتحدة
 واآلليات االجتماعي النوع أساس على القائم العنف موضوع عن خلفية /اتلالعالميين كان إن تدريبية، ساعات
 من لتمكينھم تدريب ساعة 12 على المشاركون/ات حصلي أن بد فال ذلك، غير األمر كان وإن ية؛الدول
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 بعض وتصحيح االجتماعي النوع أساس على القائم العنفو االجتماعي النوع ومفاھيم مسائل حول المعارف
 وعالقتھا وتدرجھا رأةالم ضد العنف لمناھضة الدولية اآلليات توضيح مع حولھما، والرائجة الخاطئة المفاھيم
 مفاھيم من متمكنا/ة المدرب/ة يكون أن على التأكيد مع التدريبي للدليل األول الجزء باستعمال وذلك باألعالم،
 العنف لمناھضة ومواثيقھا المتحدة ماألم وآليات االجتماعي النوع أساس على القائم العنفو االجتماعي النوع
 متخصصه جلسات أربع بمعدل أيام أربعة مدار على التدريب تقسيم ويمكن االجتماعي. النوع أساس على القائم
 جلساتال باختصار القيام يمكن بحيث مرن بشكل الدليل صمم وقد تدريبية، ساعات ست وبمعدل اليوم، في

   أنه إال الجلسات في الخاص الوقت الدليل ويقسم التدريبية. الفئة حاجة حسب وذلك الدورة، أھداف حسب
 على بناء بذلك القيام من المدربين/ات لتمكين وذلك الجلسة، بتنفيذ الخاصة للخطوات التوقيت تحديدب يقوم ال

   أخرى. إلى فئة من تختلف والتي التدريبية المشاركين/ات حاجة
  

 عدد اختصار او إضافة يمكن أيام، أربعة لمدة تدريبية دورة تصميم لكيفية نموذج ھو التالي الجدول  
  .التدريبية الفئة حسب األيام

  
  الرابعة الجلسة  الثالثة الجلسة  الثانية الجلسة  األولى الجلسة  اليوم

 األھداف التعارف،  األول اليوم
   والتوقعات

 الحقيبة من األول الجزء
  التدريبية

 الفرق ،االجتماعي النوع مفاھيم
  االجتماعي والنوع الجنس بين

 الحقيبة من األول الجزء
  التدريبية

 النوع ابعاد ثالوث
   االجتماعي

 من األول الجزء
  التدريبية الحقيبة

 أساس على القائم العنف تعاريف
  االجتماعي النوع

 العنف) محددات (جلسة ساعتان
 الحقيبة من األول الجزء

  التدريبية

  ساعتان  ساعة  ونصف ساعة  ساعة  المطلوب الوقت

 ومفھوم تعاريف تطور   الثاني اليوم
 أساس على القائم العنف
  االجتماعي النوع
 واالتجاھات راءلآل قياس
 على القائم العنف حول
  االجتماعي النوع أساس
 الحقيبة من األول الجزء

  التدريبية

 المتحدة األمم نظام حول مقدمة
 واستخدام المرأة حقوق وتطور
  االجتماعي النوع
 الحقيبة من األول الجزء

  التدريبية

 األمن مجلس قرار
 سيداو واتفاقية 1325
 من األول الجزء
  التدريبية الحقيبة

 1820 األمن مجلس قرار

 أوقات في الجنسي والعنف
  الحرب
 الحقيبة من األول الجزء

  التدريبية
  

  ونصف ساعة  ساعتان  ساعة  ونصف ساعة  المطلوب الوقت

 االجتماعية المسؤولية  الثالث اليوم
  لإلعالميين/ات

  االعالميين/ات دليل

 التعامل في الشائعة األخطاء
 القائم العنف قضايا مع اإلعالمي

  االجتماعي النوع أساس على
  االعالميين/ات دليل

 أساس على القائم العنف قضايا مع اإلعالمي التعاطي
  االجتماعي النوع
   االعالميين/ات دليل

  ساعتان  ساعتان  ساعتان  المطلوب الوقت

 لقضايا اإلعالمية المعالجة   الرابع اليوم
 أساس على القائم العنف
  االجتماعي النوع
  االعالميين/ات دليل

  الناجية مع الحوار إدارة أھمية
  االعالميين/ات دليل

 المعالجة مدونة
 لقضايا اإلعالمية
 على القائم العنف
 النوع أساس

  االجتماعي
  االعالميين/ات دليل

  والختام التقييم
  

  ساعة نصف  ساعتان  ساعتان  ساعتان  المطلوب الوقت

    



-66-  

  

  األولى الجلسة
  لالعالميين/ات االجتماعية المسؤولية

  
  الجلسة أھداف  (أ)
  

 باب في تدخل بل صرفة، إعالمية معالجة فقط ليست االجتماعي النوع أساس على القائم العنف قضايا معالجة أن على التأكيد  
  .اإلعالم ووسائل لإلعالميين/ات االجتماعية المسؤولية

  
  التدريبية المعيناتو األدوات  (ب)

  .أقالم قالبة، أوراق نقاش؛ عرض، عمل، مجموعات ذھني، عصف  
  
  الزمنية الفترة  )ج(

   .ساعتان  
  
  للمدرب/ة مالحظات  )د(
  

 دون فئة مناصرة قبيل من كذلك وليست ثانوية مسألة ليست المرأة قضايا مناصرة أن على التأكيد يتم كي مدخال الجلسة تعد  
 إعطاء يتوجب لذلك،  االجتماعي. والنوع اإلنسان حقوق لمقاربتي وفقا لإلعالمي/ة االجتماعية المسؤولية إطار في تندرج وإنما أخرى،
 األقرب المفھوم واستخراج أفكارھم حصر ثمة ومن عملھم، في االجتماعية المسؤولية مفھوم عن للتعبير للمشاركين/ات كبرى مساحة
  نھا.م النص إلى
  

  التدريب خطوات  (ھ)

 السابعة (المادة الصحافيين سلوك حول الدولية الفدرالية مبادئ إعالن السابع)، (الفصل للصحافيين الدولي االتحاد بيان  )1(  
  .اإلعالم ووسائل ات/لإلعالميين االجتماعية المسؤولية تعريف حول ذھنيا عصفا ة/المدرب يجري

  .القالب اللوح على المقدمة اإلجابات كل ة/المدرب يدون  )2(  

 االجتماعية المسؤولية مفھوم صياغة مجموعة كل إلى ويطلب مجموعات 3 إلى ات/المشاركين ة/المدرب يقسم  )3(  
  .القالب اللوح على المدونة المفاتيح" "الكلمات من انطالقا ة/لإلعالمي

  .موحد مفھوم الختيار نقاش ويدار عملھا مجموعة كل تعرض  )4(  

 للصحافيين الدولي االتحاد عن المنبثقة خاصة االجتماعية للمسؤولية الدولية المرجعية حول عرضا /ةالمدرب يقدم  )5(  
 من النوع ھذا لتفادي جھده يبذل وأن التمييز تعميق في تساھم قد اإلعالم وسائل أن إلى ينتبه أن الصحفي على " :مثل

 وغيرھا، السياسية اآلراء أو الدين أو اللغة أو الجنسي، التوجه أو الجنس أو العرق على خاصة المبني التمييز،
  .*القومية" أو االجتماعية واألصول

  
  التدريب مخرجات  (و)

  
 الذي الخاص االھتمام ضمنه يندرج والذي لإلعالميين/ات االجتماعية المسؤولية مفھوم صياغة إلى المشاركين/ات توصل  
  .خاصة التدريب محور االجتماعي النوع أساس على القائم العنف وموضوع عامة الحساسة المواضيع تستوجبه

_______________  

 الدولي التحاد العام العالمي المؤتمر قبل من تبنيه تم(إعالن مباديء االتحاد الدولي للصحفيين الخاصة بممارسة مھنة الصحافة   *  
 arabic.org/dfiles/-http://www.ifj ).1986 عام عقد الذي تحادلال العام المؤتمر في تعديله تم .1954 سنة عقد الذي للصحفيين

02_IFJ%20declaratioin%20of%20principles%20on%20the%20conduct%20of%20journalists.pdf-18-04-7-05-attach_files/2013     .  
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  الثانية الجلسة
  االجتماعي النوع أساس على القائم العنف قضايا مع اإلعالمي التعامل في الشائعة األخطاء

  
  الجلسة أھداف  (أ)
  

ً  فعالً  منه تجعل أنھا أو العنف إنتاج وتعيد للمعاني حمالة والعناوين المصطلحات أن إلى التنبه     .ومقبوالً  عاديا
  

  التدريبية المعيناتو األدوات  (ب)

 تكون أن شرط االجتماعية الشبكات تتداولھا التي تلك أو مشاھدة األكثر القنوات من اجتماعية تلفزيونية برامج من فيديو مقاطع  
 أكثر رواجا تعرف التي الصحف من وروبرتاجات مقاالت أو االختيار، شروط نفس وفق إذاعية مقتطفات أو تلفزيوني، برنامج ضمن
  عارضة. وآلة وأقالم، قالبة، وأوراق غيرھا؛ من
  
  الزمنية الفترة  )ج(

   .ساعتان  
  
  للمدرب/ة مالحظات  )د(
  

 على تساھم أن شأنھا من أخطاء طياتھا في تحمل مصطلحات يحتوي الذي اإلعالمي اإلنتاج من نموذج اختيار ة/للمدرب يمكن  
 للفعل التبرير يقدم كأن العناوين وكذلك اجتماعيا، مقبوال وبالتالي عاديا فعال منه تجعل أنھا أو العنف إنتاج إعادة في البعيد المدى

  فعنفھا). (استفزته، اإلجرامي
  

  التدريب خطوات  (ھ)

 يعتبرونھا والتي الشائعة المصطلحات استخراج ات/المشاركين من ويطلب اإلعالمي اإلنتاج نماذج ة/المدرب يعرض  )1(  
  .خاطئة

 المصطلحات عن قائمة إعداد والثانية األولى المجموعتين إلى ويطلب مجموعات 3 إلى ات/المشاركين ة/المدرب يقسم  )2(  
 في الثالثة المجموعة وتبحث  .مصطلح لكل الخطأ أوجه وإبراز ة/مشارك لكل الفردي العمل إلى استناداً  الخاطئة
  .والتبريرية الموجھة العناوين إلبراز الصحف

  عمل. كل حول نقاش ويدار عملھا مجموعة كل تعرض  )3(  

 جرائم الشريفة، المرأة القاصرات، زواج المبكر، الزواج( الخاطئة المصطلحات بعض عن قائمة ة/المدرب يعرض  )4(  
  ....) الزوجين، بين العنف المنزلي، العنف الشرف،

 النوع أساس على القائم العنف مع اإلعالمي التعاطي في أاالسبانية اإلعالم لوسائل العشرة االلتزامات ة/المدرب يقدم  )5(  
  :باالجتماعي

تستعمل العبارات حسب الترتيب التالي "العنف المبني على النوع االجتماعي" و"العنف الذكوري"، والعنف  •
القائم على أساس التمييز بين الجنسين، ويمنع استعمال عبارات من قبيل "العنف المنزلي" و"العنف بين 

  الزوجين" و"العنف في داخل األسرة"؛

•  ً  ليس العنف القائم على التمييز بين الجنسين مجرد حدث عابر وإنما ھو مشكلة اجتماعية. لذلك ُيتناول إعالميا
  بالشكل الذي يتناسب معه: ال يجري نشر الصور أو التفاصيل السقيمة (أي غير المجدية)؛

•  ً   أية معلومات قد تلحق بھن أو بمحيطھن الضرر؛ بھوية الضحايا وال ُيتبنى ال ُيصرح مطلقا

ُيحترم دوما مبدأ أن المعتدين أبرياء حتى تثبت إدانتھم، وحالما يتم الحكم عليھم باإلدانة ُيكشف عن ھويتھم وعن  •
  ويتم األعالن عنھا في عناوين كبرى؛ العقوبة التي صدرت بحقھم

" (كحول ومخدرات ومشاجرات...) فمن أسباب العنف المسلط على لن ُيبحث أبداً عن تبريرات أو "أسباب •
  النساء ھو الرقابة والھيمنة التي يمارسھا بعض الرجال على شريكات حياتھم؛

تجنب آراء الجيران أو أفراد األسرة الذين ربما لم يكونوا شھود عيان للوقائع وال ُتجمع بأي حال من األحوال  •
 أو الزوجين؛شھادات إيجابية بشأن المعتدي 
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  (تابع) الثانية الجلسة

  
ُيعمل على إدراج وجھات نظر خبراء في ھذا الموضوع، وُتعالج في المقام األول المصادر المتأتية من الشرطة  •

  أو من عملية التحقيق.  وال يتم االستعجال في تقصي المعلومات؛

 ُتدرج شھادات ضحايا إال في حاالت غير مستعجلة وال تخضع فيھا الضحية إلى أي نوع من أنواع الضغط؛ ال •

ً  ُيشجب •  "العنف اليومي" (اعتداءات، عنف نفسي، حتى وإن لم تؤدي إلى الوفاة)؛ أيضا

  ) وكل معلومة قد تفيدھن.016يجري إدراج رقم الھاتف المجاني ما أمكن لمساعدة الضحايا ( •
  

  التدريب مخرجات  (و)
  

  .العنف فعل على تعبيراً  أكثر بأخرى واستبدالھا الخاطئة المصطلحات في قائمة إعداد  )1(  
  .السبب قبل الجرم بإبراز االجتماعي النوع أساس على العنف أخبار عناوين صياغة  )2(  

  

  االستبدال مقترح  الشائعة األخطاء

  القاصرات تزويج  القاصرات زواج

  الشرف عن بالدفاع يسمى ما خلفية على القتل  الشرف جرائم

  االغتصاب  الرضا بدون المواقعة

  الزوجين بين العنف
  العنف) تبادل إلى تحيل ألنھا استخدامھا (عدم

  الزوجي العنف

  الشريفة المرأة
 "الرجل أن خاصة األخالقي معناھا في استخدامھا عدم

  اليد ونظيف النزيه تعني الشريف"

  الحق وصاحبات أصحاب  المستھدفة الفئات

   المقنعة الدعارة  النكاح جھاد

  قسراً  اللجوء/الالجئات على المجبرات  الالجئات

  
_______________  

 وسائل انخراط وسجلت االجتماعي النوع أساس على القائم العنف بمناھضة اھتمت التي المتوسطية يةباألورو البلدان أكثر من ھي اسبانيا  أ  
  .الديناميكية ھذه في االعالم

 للنساء التونسية الجمعية قامت وقد  .Mujer, la de Instituto communication» de moyens et genres de Politiques« Diez, Lopez Pilar 2001  ب  
  .2015 تونس، النساء"، على المسلط العنف مع والصحفي اإلعالمي "التعاطي إصدار ضمن وإدراجھا بترجمتھا الديمقراطيات
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  الثالثة الجلسة
  االجتماعي النوع أساس على القائم العنف قضايا مع اإلعالمي التعاطي

  
  الجلسة أھداف  (أ)
  

 التي النمطية والصور االجتماعي النوع أساس على القائم العنف لقضايا اإلعالمي الطرح سلبية إلى المشاركين/ات إدراك  
  .النساء عن يكرسونھا

  
  التدريبية المعيناتو األدوات  (ب)

  .أقالم قالبة، أوراق وعرض؛ نقاش مجموعات، عمل ذھني، عصف  
  
  الزمنية الفترة  )ج(

   .ساعتان  
  
  للمدرب/ة مالحظات  )د(
  

 إلى الثاني القسم ويخصص النمطية الصورة مفھوم منھا األول القسم في يتناول قسمين، إلى الجلسة يقسم أن للمدرب/ة يمكن  
ً  باختياره يقوم الذي أو الدليل في المقترح اإلعالمي المنتج من استخراجھا   .المنطقة في اآلنية لألحداث وفقا

  
  التدريب خطوات  (ھ)

 ويدون االجتماعي النوع أساس على القائم العنف من الناجية المرأة صورة حول ذھنيا عصفا المدرب/ة يدير  )1(  
  :في أعمدة ثالثة من جدول في المالحظات

  أوقات السلم؛ •
  أوقات الحرب؛ •
  أوقات بناء السالم. •

 من النمطية الصور مفھوم استخراج األولى للمجموعة يعھد مجموعات. ثالث إلى المشاركين/ات المدرب/ة يقسم  )2(  
 الثالثة المجموعة تقوم حين في النمطية، للصور مفھوم بتقديم الثانية المجموعة وتقوم الذھني. العصف مخرجات
 المزز" إلى "اعتذار بعنوان قنديل ووائل لبنانيات"، "متظاھرات بعنوان مقلد ديانا مقالي من النمطية الصور باستخراج

  .مشابھة مقاالت أي أو

  .النتائج مناقشة وتتم عملھا مجموعة كل تعرض  )3(  

ً  المدرب يعرض  )4(     :يتضمن ملخصا

صور وأنماط تمثل جھة أو أشخاص أو فئات معينة أو موضوع معين،  :أمفھوم الصورة النمطية باعتبارھا •
 ً من تصورات  تشكلت ليس من خالل معايشة أو معاينة مباشرة أو معطيات دقيقة وذات مصداقية، وإنما انطالقا

جاھزة نقلت من جھة أو جھات عدة وأصبحت تشكل سمة تلصق بشخص معين أو شعب أو جنس أو فئة 
مجتمعية، أو مؤسسة محلية أو دولية، أو حرفة وغيرھا دون سند علمي يثبت أو ينفي ذلك... ومن بين الصور 

 :النمطية نجد

  العرب ال يحترمون الوقت؛ -
  األلمان شعب بارد المشاعر؛ -
  الرجال ليسوا عاطفيين بطبيعتھم؛ -
  .النساء عاطفيات بطبيعتھن -

  .صور النساء في أوقات الحرب والسلم واألمن كما قدمھا المشاركون/ات •
  التدريب مخرجات  (و)

  
  .النمطية الصورة مفھوم تحديد  )1(  
  .واألمن والسالم الحرب زمن المرأة حول اإلعالم وسائل في المتداولة الصور عن قائمة  )2(  
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  (تابع) الثالثة الجلسة
  

  ب"المزز" إلى اعتذار
  

  2015 آب/أغسطس 31 الجديد"، "العربي أسرة من مصري، وصحفي كاتب قنديل، وائل
  

  ،مدينتك ابن أنت
  

 واعتصامات تظاھرات في المشاركات بيروت وفتيات سيدات على القاھرة، من ألقيت، التي والقبح بالبذاءة المتفجرة البراميل  
 عن بحال تعّبر ال أنھا كما "المزز"، من مجموعة إال المتظاھرات في ترى ال ذكورية، سعار حالة عن تعبيراً  ليست طلعت"، "ريحتكم
 صناعة مبارك حسني إعالم بھا حاول التي نفسھا بالكيفية اللبناني، الشعب تجاه المصري، الشعب في ما أردأ لدى ي،اصطناع عداء
 بعينھا، مجموعات من وكراھية، عداء حالة ھي القدم. كرة في مباراة لمناسبة الجزائري، الشعب ضد المصريين، بين عام عدائي مناخ
 ويلقوھا والبذاءات، السخائم ليغترفوا "البھائمية"، قاع إلى يھبطون تجعلھم الظلم، وضد الفساد ضد والتظاھر والتغيير الثورة فكرة ضد
  "االستقرار". عليھا يطلقوا أن حكومتھم علّمتھم التي والتكلّس والبالدة السكون وضعية ھز على يجرؤ من كل وجه في
  

االحتجاجية ضد االستبداد والفساد قبل ثورة يناير وفي  وقد عانت النساء المصريات المشاركات في الوقفات والتظاھرات  
أثنائھا وبعدھا، كثيراً، من ھذا الروث القيمي، وتلقين كميات ھائلة من قمامة القول والفعل، صادرة من صحف ومحطات تلفزيون 

  حكومية، ونقابات مھنية وشبكات تواصل اجتماعي.
  

حافيين في العشرية األخيرة من حكم حسني مبارك، مروراً بالتظاھرات ومنذ الوقفات االحتجاجية على ساللم نقابة الص  
والوقفات المصاحبة النتفاضة عمال المحلة الكبرى، ثم االحتجاجات على مقتل الشاب خالد سعيد، وانتھاًء باعتصامات ثورة يناير 

شوارع، واستخدام األسلحة الجرثومية، يتم واختراع السلطة العسكرية فضيحة "كشوف العذرية"، ثم تعرية المتظاھرات وسحلھن بال
  بكثافة لضرب التجمعات المعارضة والمطالبة بالتغيير.

  
وما ُترمى به اللبنانيات المتظاھرات اآلن سبق استخدامه بالطريقة نفسھا، وربما من دون تغيير في المصادر واأللفاظ، ضد   

البرادعي، ضد قتل شھيد الشرطة خالد سعيد في اإلسكندرية، حيث وقفة شاركت فيھا المصريات بكثافة، بحضور الدكتور محمد 
  تحّولت صحف نظام مبارك إلى منصات إلطالق االتھامات غير األخالقية، والطعن في السيدات والفتيات المشاركات.

  
التى راحت ترصد األسوأ من المخبرين المتھمين بتعذيب خالد سعيد وقتله، العيون الوقحة  وكما سجلت في ذلك الوقت، كان  

وتدّقق في تفاصيل أزياء السيدات النبيالت المحترمات، الالتي شاركن في مسيرة االحتجاج مع البرادعي، تلك العيون المسكونة بغباء 
أمني جعلھا ترى في اآلالف الغاضبة مجرد مئات، ودفعھا إلى أن تتحّرش صحافياً، بكل صفاقة، بمسيرة الغضب النبيل التي لم تجد 

  ّولھا بعضھم إلى فتاة ليل ساقطة؟ا إال وليمة لھواة التحرش بالنساء. ھل نبكي خالد سعيد، أم نبكي على صحافة حفيھ
  

في ذلك الوقت، أجمعت صحف الجمھورية والمساء، الحكوميتان، والوفد المسماة معارضة، على رواية واحدة ساقطة تقول   
رراً له قبل صالة الجمعة، ما دفعه إلى الصالة في مسجد سيدي جابر الشيخ، "حضر د. البرداعي متأخراً عن موعده الذي كان مق

  وھاجم أتباعه إمام المسجد، ألنه أطال في خطبته. األمر الذي تسبب في إصابة البرادعي بالملل"!
  

ً  وعزفت الجوقة النساء الالتي "البرادعي اضطر إلى التجّول على كورنيش النيل معظم الوقت بصحبة زوجته ومجموعة من  أيضا
حضرن معه بمالبس صارخة، ال تتناسب مع الموقف المحزن ألھالي قتيل البانجو الذين زارھم البرادعي، وقام بالتصوير في الشقة 

  بجوار سرير الضحية كنوع من الشو اإلعالمي".
  

لى االعتصامات باألسلحة القذرة وفي ما بعد، ومع اندالع ثورة يناير، ومشاركة المرأة المصرية فيھا بكثافة، تم التصويب ع  
  نفسھا، حيث كان النھش في سيرة المتظاھرات على أشّده، فضالً عن إطالق قطعان من الذئاب المتحرشة لبث الرعب في التجمعات.

  
 في ذجالنمو قدمت التي إمام عادل سينما عن مأخوذاً  حالياً، باللبنانيات لحق الذي ھو سابقاً، مصر نساء طال الذي القبح ھذا  

ً  التظاھر، تسفيه ً  سالحا  صخب في عالقة، وإقامة للتحرش سانحة فرصة مجرد إلى باختزالھا المرأة، احتقار خالل من نبيالً، شعبيا
  التظاھرات.
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  (تابع) الثالثة الجلسة
  

  جلبنانيات متظاھرات
  مقلد، ديانا

  
ً  بدا  العربية. اإلعالمية التغطية في الموت أخبار رتابة بيروت وسط في االحتجاجي الحراك خرق    الفناء صور كل وسط غريبا
 صور تجذب أن المنطقة في يحدث ما وكل اليمن حرب ومشاھد العراق مظاھرات وصور المأساوية تجلياته مختلف في السوري
ً  بدا  كثيرين. انتباه ساعة 24 في وسقط بني الذي ھاوجدار وأغانيھا وصداماتھا بيروت مظاھرات  لبنان احتجاجات تشغل أن مفاجئا
ً  ميديا السوشيال في العام الرأي لدى واسع اھتمام مساحة ً  أزمات تشھد التي المجتمعات لدى خصوصا  الواقع أھميتھا في تتجاوز وحروبا
  بأشواط. اللبناني

  
ً  أقل اللبنانية المظاھرات بدت    مصر من واالحتجاج التظاھر خبرات بأصحاب دفع ما وھو العربية مثيالتھا من داميةوص عنفا
 وتارة واالستغالل لإلجھاض الحراك ھذا تعرض من الخائف بعين تارة لبنان في يحدث ما على التعليق إلى واليمن وسوريا وتونس
  والداعم. الغابط بعين

  
 فقط أتحدث ال وھنا اللبنانيات. المتظاھرات بصور وھواماتھا وتعليقاتھا اھتمامھا حصرت أخرى كثيرة عيون ھناك كانت لكن  

 الذين والتعليقات المقاالت كتبة بعض وعن اإلعالمية المواقع بعض عن بل ،»فيسبوك«و »تويتر« على وناشطين ساخرين عن
 من أكثر في »..يشعلن« كلمة عملتاست».يشعلن... لبنان متظاھرات« نوع من عبارات فوقھا وخطوا صوراً  وجمعوا عناوين وضعوا
  رصينة. أنھا يفترض إخبارية مواقع قبل من حتى عنوان

  
 ألنھا لكن الصور في لعيب ال فعال الصور يرى حين بالخيبة سيصاب اللبنانيات المتظاھرات بصور االنشغال يتابع ومن  
ً  خرجن وسيدات لشابات عادية مشاھد سوى ليست ً  وأصواتھن أيديھن ورفعن لبنان في ألوضاعوا الخدمات تردي على احتجاجا  رفضا

ً  وقفن من وھناك وجرحن، األمن قوى قبل من للضرب تعرضن متظاھرات ھناك بل  للواقع.  غاضبين متظاھرين بين عازالً  صّفًا
 معھم لتحاورا في وشرعن األزقة، فتية استيعاب وحاولن المظاھرات، قيادة في أساسية أدوار لھن متظاھرات ھناك األمن.. وقوى
 وغضبن واحتججن صرخن متظاھرات ھناك نعم وتخريب.. تكسير أعمال إلى االحتقان ھذا تصاعد دون والحيلولة غضبھم لضبط
  ».جريئة« البعض يعتبرھا احتجاجية شعارات رفعن من ھناك بل وجوھھن، على ورسمن وغنين رقصن من وھناك

  
 أنھن بزاوية وحصره واالستخفاف بالتسطيح ذلك اختزل ميديا سوشيالال عام رأي اھتمام من وجزء التعليقات بعض لكن  

 تقييم في الطافحة الذكورية استنكرت أخرى كثيرة تعليقات وھناك منھا ضير ال ظريفة ساخرة تعليقات ھناك أن صحيح ».لبنانيات«
 المرأة إلى النظرة حول أول مربع إلى نايعيد نقاش مادة إلى عاديات متظاھرات صور تحول لكن اللبناني، والوضع المتظاھرات صور

 التقليدي الجنساني التعميم ذاك يستبطن وصًفا »لبنانيات« تعبير أي لبنان نساء لھوية النسبة باتت فقد اللبنانيات. بحق التاريخي والتنميط
ً  فيصبح نسائه وتجاه لبنان تجاه البعض يحمله الذي ً  بصفته للتحرر وصفا   شھوانية. من بھا يحيط وما مبالغةال بصيغة وللجمال تفلتا

  
ً  التي العربية المجتمعات بباقي مقارنة واضح حرية بھامش يتمتع لبنان نعم،    مظاھراتھا في مھمة مشاركات لنسائھا كان أيضا

 تحرشال من وعانين لصورتھن تشويه من عانين ھن بل وسوريا، مصر في كما والتنكيل والتعذيب القتل إلى تعرضن وھن االحتجاجية
  جماعي. بشكل والتحرش الجنسي واالعتداء

  
 كما للبنانيات جدية تعبير مساحة ھي بل للنساء خطرة أماكن االحتجاج ساحات تعد وال الحاالت تلك تشھد لم لبنان مظاھرات  

ً  متأثرون لبنان في أننا صحيح  المجتمع. شرائح لباقي  وبتصاعد واستھالك طيحتس وبثقافة المرأة ضد تميز وبقوانين ذكوري بعقل أيضا
 والتطوير للتماثل ومدعاة بھا يحتفى مساحة ھي المظاھرات في تجلتا واللتين بھما نتمتع اللتين والحرية الحيوية لكن التطرف لموجة
  لالنتقاص. وليس

  
_______________  

 واألجفند، كوثر االجتماعي، والنوع العربي اإلعالم حول التدريبية الحقيبة االجتماعي، النوع منظور من النمطية والصور اإلعالم وحدة  أ  
  .15 ص ،2012

 D8%A5%D9%84%D9-http://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/8/30/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1%  ب  
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%B2-%89                                                                                                                                            .  

 D9%85%D9%82%D9%84%D8%AF/-http://aawsat.com/home/article/441776/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%  ج  
%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8% 

                                                                                                                                                                                                   .%D8%A7%D8%AA  
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  الرابعة الجلسة
  االجتماعي النوع أساس على القائم العنف لقضايا اإلعالمية المعالجة

  
  الجلسة أھداف  (أ)
  

  .االجتماعي النوع أساس على القائم العنف لقضايا اإلعالمية المعالجة بخصائص المشاركين/ات إقناع  
  

  التدريبية المعيناتو األدوات  (ب)

  .أقالم قالبة، أوراق عرض، آلة الخصائص، جدول عرض؛ نقاش، عمل، مجموعات  
  
  الزمنية الفترة  )ج(

   .ساعتان  
  
  للمدرب/ة مالحظات  )د(
  

 القائم العنف لقضايا اإلعالمية المعالجة وخصائص الست الخبر قواعد بين الدمج في التمرين ھذا من األساسي الھدف يكمن  
 اليومي عملھم إطار في كلية بصفة تندرج القضايا ھذه مناصرة بأن المشاركون/ات يشعر حتى وذلك االجتماعي النوع أساس على
ً  تستوجب لكنھا ً  اھتماما   .خاصا

  
  التدريب خطوات  (ھ)

  .:التالي الجدول ملء مجموعة كل إلى ويطلب مجموعات 3 إلى ات/المشاركين ة/المدرب يقسم  )1(  
  

  العادية األوضاع في  الخبر قواعد
 أساس على القائم العنف أوضاع في

  السلم وقت االجتماعي النوع
 أساس على القائم العنف أوضاع في

  الحرب وقت االجتماعي النوع

        من؟

        ؟ماذا

        أين؟

        متى؟

        كيف؟

        لماذا؟
  

  التدريب خطوات  (و)
  

  .حوله نقاش ويجري عملھا مجموعة كل تعرض  )1(  
  .الجلسة نھاية في عرضه إلعداد التالي النص إلى ة/المدرب يستند  )2(  

  
  االجتماعي النوع أساس على القائم العنف قضايا في اإلعالمي الخبر قواعد

  
 وھي ولماذا؟ وكيف؟ ومتى؟ أين؟ ماذا؟ من؟ وھي ستة أسئلة على باإلجابة اإلعالمي/ة يقوم أن اإلعالمي الخبر قواعد من  

ً  تستوجب الوقت ذات في ولكنھا والنزاھة..، والموضوعية والتنوع الدقة قواعد إلى تخضع إجابات تستوجب أسئلة ً  انتباھا ً  خاصا  وعمقا
  الخصوص. وجه على االجتماعي النوع أساس عل القائم وبالعنف عموما حساسية ذات بأوضاع الخبر يتعلق عندما الطرح في
  
 اإلذاعية اإلعالمية المعالجة عند النقاش موضوع أو التحقيق أو جالربورتا أو الخبر بمحتوى ماذا؟ سؤال يتعلق ما عادة  -1

 إلى يقود والثاني بالمحتوى يتعلق األول لغرضين: "ماذا" سؤال يعتمد النوع، أساس على القائم العنف مواضيع وفي  والتلفزيونية.
 النوع أساس على تقوم التي وتلك عامة العنف اقضاي أن ذلك بمكان، األھمية من والسؤال المحتوى؟ ھذا وراء من أريد ماذا  .الھدف

ً  االجتماعي  تفاصيل في الخوض وحب الفضول تغذي فھي ومزايدات، إثارة مواضيع إلى ذاته، حد في الفعل لطبيعة تتحول، ما غالبا
ً  يستوجب المواضيع تغطية من فالھدف لذلك،  الحادثة.  بشكل تروى متسلسلة ثأحدا سرد على التغطية تقتصر ال حتى تحديده، في عمقا
  فحسب". "شعبوية" وحتى إثارة مادة إلى لتتحول سطحي
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  (تابع) الرابعة الجلسة
  

 في أوسع بصفة الموضوع بطرح اإلعالمية المادة ستسمح ھل التالية: التساؤالت طرح ة/باإلعالمي حريا يمسي لذلك  (أ)  
 المغتصبة، على الفعل ذلك تبعات على فيھا الطرح يقتصر أن يمكن ال المثال، سبيل على االغتصاب فجريمة العامة؟ السياسات أبعاد
 واالجتماعية والتشريعية النفسية أبعاده شتى في واالغتصاب لذويھا الجرم يعنيه وما اإلحاطة وھياكل التجاوز إمكانيات إلى يتجاوزه بل

  ؛خاصة ةحال من انطالقا عامة، قضية إلى الجرم يتحول وبذلك  والثقافية. واالقتصادية

 المتعرضة قبول من يمكن ما وھو الناجيات؟ الناجية؟ بمصير الناس عامة إعالم من اإلعالمية المادة تمكن ھل  (ب)  
  ؛مذنبة ليست ھابأن فشيئا شيئا واالقتناع لالغتصاب

 ..)القسري االتجار/الحرب/التھجير/لنزاع/االعنف حاالت (في المجموعات تساعد أن اإلعالمية المادة شأن من ھل  (ج)  
   وتجاوزھا؟ أوضاعھا من الخروج محاولة على

  
 االجتماعي، النوع أساس على القائم العنف مواضيع وفي  والمصدر. الفاعل مصدرين: إلى اإلعالمي اإلنتاج في تحيل من؟  -2

 إلى اللجوء الممكن من الحالة، ھذه وفي  حدث. مھما أفعاله لتبريرات مجال فال ذلك، تم وإن للفاعل، حيز إعطاء بعدم ينصح
 يخص فيما خبيرة بأشكاله للعنف المتعرضة تصبح المصدر، وعن  تبرير. دونما المرتكبة للجريمة عميقة علمية قراءة لتقديم أخصائيين

 كل وفي  فيھا. مبالغ أو كاذبة شھادة الشاھدة تقدم ال حتى المدروسة..) األسئلة الدقة، (التثبت، الالزمة االحتياطات أخذ مع ،حالتھا
 وأھل الناجيات بين المراوحة وتعد  واحدة. بقصة األمر تعلق وإن حتى منھا المختصة خاصة المصادر، بتعدد ينصح الحاالت،

   المواضيع. ھذه مثل في ھمةم العاديين والناس االختصاص
  
 أمام نفسه اإلعالمي/ة يجد ما وعادة  االجتماعي. النوع أساس على العنف مواضيع في إشكالية من أكثر تطرح متى؟  -3

 على الھجوم تم مثال حال في آن؟ في واالحترام السرعة بين يراوح فكيف  التغطية. في السرعة وتتطلب أكيدة ولكنھا حرجة وضعيات
 يتقدم أن ذلك ويعني االحترام" كنف في "العمل عدا ما الوضعيات ھذه لمثل جاھزة وصفة توجد ال فيه؟ النساء استباحةو مكان

    بشھاداتھم. اإلدالء في الدقة نحو باألسئلة ودفعھم رأوه ما وصف الناس من بلطف يطلب وأن تلك بصفته اإلعالمي
  

 أمامھا الوقت ترك وإنما بعده، مباشرة أو للعنف تعرضھا وقت في مغتصبة ومعنفة/أ إلى بالحديث ينصح ال الحاالت، كل وفي  
 ناحية، من قناعة عن التامة موافقتھا يضمن بشكل معھا الحوار إلجراء المالئمة الظروف وتوفير والجسدية الذھنية قواھا الستجماع
  لالنكسار..). وال والصياح لعويلل وال فيھا المبالغ للدموع (ال ثانية ناحية من وإنسانيتھا كرامتھا ويحفظ

  
 أشكال من بشكل الخاصة األسئلة طرح مثال يمكن فال  تحديداً. الحاالت ھذه مثل في كبرى أھمية له الحوار إجراء مكان أين؟  -4

 المكان اختيار خيار لھا يترك ما وعادة بذلك. الناجية تمسكت ما إذا إال آخرين، حضور في االجتماعي النوع أساس على العنف
  المقابلة. سير على تسيطر من ھي أنھا على اإلحساس وإعطائھا المقابلة إلجراء المناسب

  
 أو الجنسي أو النفسي أو الجسدي بالعنف األمر تعلق سواء المواضيع ھذه مثل في الحساسية غاية في سؤال ھو كيف؟  -5

 أن شأنھا من أن كما القصة، صاحبة إلى األحيان أغلب في تسيئ إنھا بل مھمة، بالتفاصيل لقتتع التي األسئلة تعد ال لذلك المعنوي؟
ً  فعالً  ممارساته أقصى في العنف من تجعل   أوتقبله. الناس أذھان في طبيعيا

  
 في يمكن ال لك،لذ  للناجيات. إجابة ودونما "وجودياً" سيبقى الذي السؤال ھذا عن يجيب أن إعالمي عمل ألي يمكن ال لماذا؟  -6
 بأن اإليحاء حتى أو الجزم اإلعالمي/ة على يجب ال الصدد، ھذا وفي  الموضوع. في أخصائيين على بل عليھن، طرحه حال أي

  حلوالً. يحمل موضوعه
  

 أخالقية ضمانات غياب في العنف من الناجيات للنساء عامة شھادات تقديم على التحفظ على اإلعالمي/ة يحرص أخيراً،  
 قد التي واالجتماعية والمھنية العائلية األوساط في الفعل ردود وتستبق وأبنائھا المرأة على الشھادة مخاطر وتقيس سالمتھن تضمن
  الحين. ذات في العقاب من واإلفالت العنف ثقافة تفشي وكذلك الوصمة التنميط، المحاكمة، اإلقصاء، إلى تؤدي

  
  التدريب مخرجات  )ز(
  

  اإلعالمي. العمل في تطبيقھا بھدف االجتماعي النوع أساس على القائم العنفب الخاصة الستة األسئلة مھارات من التمكن  
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  الخامسة الجلسة
  الناجية قِبلْ  من الحوار إدارة أھمية

  
  الجلسة أھداف  (أ)
  

  .إدارته حسن وضمان الناجية مع للحوار الجيد اإلعداد من المشاركين/ات تمكين  
  

  التدريبية المعيناتو األدوات  (ب)

  أقالم. قالبة، أوراق الحوار، جدول شو، داتا عرض آلة أدوار؛ لعب نقاش، مجموعات، عمل  
  
  الزمنية الفترة  )ج(

   .ساعتان  
  
  للمدرب/ة مالحظات  )د(
  

ً  االجتماعي النوع أساس على القائم العنف بأن الجلسة بداية في المدرب/ة يؤكد    الناجية على فرض فعل ھو إنما شكله كان أيا
 وما الحوار سير ظروف في تتحكم تقريبا فإنھا للمعلومة، مصدر إلى الناجية تتحول وعندما  التبرير. تحتمل ال معينة ظروف في

  الجلسة. خالل سيبينه
  

  التدريب خطوات  (ھ)
  

  التالي: الجدول ملء مجموعة كل إلى ويطلب مجموعات 3 إلى المشاركين/ات ة/المدرب يقسم  )1(  
  

  الحوار بعد ما الحوارإجراءأثناء  الحوار قبلما
      
      
      

  
  يلي: كما خانة لكل مشتركة قائمة على الحصول أجل من النقاش ة/المدرب ويدير عملھا مجموعة كل تعرض  )2(  

  
  الحوار بعد ما  الحوار إجراء أثناء  الحوار قبل ما

 الحوار استخدام إطار على التأكيد  البداية في تطرح ال بالعنف المتعلقة األسئلة  *مباشرة نفسك/صفتك تقديم
 غضب حالة في حتى باحترام الفعل رد

 على مجبرة أنھا تشعر أن يجب وال  الناجية.
  الحديث

 توحي التي األسئلة عن اإلمكان/كليا قدر االبتعاد
 الذي الجرم عن الناجية بمسؤولية أو باالتھام
  حقھا في ارتكب

 الالزمة الضمانات تقديم إعادة
  ذلك طلبت حال في للمحاورة

  الحوار استخدام إطار تقديم

 تسلسل إبراز على تساعد التي األسئلة طرح
 أو الحروب من الناجيات أن حيث األحداث،
 عندھن تتداخل أن يمكن التجارة أو االغتصاب
  مختلفة سابقة بإجابة لمحاججتھن داعي ال األحداث.

 النھائية الناجية رغبة من التأكد
 يھمونھا ولمن لھا حماية البث في

  خاصة بصفة

 من لعلنيا الظھور مسألة توضيح
 التداعيات مناقشة مع عدمه/الخصوصية

  خيار لكل الناجية مع المحتملة

ً  الناجية، مع الحوار أثناء  الذي للنص وخالفا
 أثر من تحد مصطلحات استخدام ينبغي ُيصاغ،
 مات، عوض توفي كاستخدام اإلجرامي: الفعل

 المصطلحات أن بك...ذلك تاجر عوض استخدمك
 الحالة من تغيُّر أن نيمك "اغتصبك" مثل القوية
  كرامتھا يحفظ ال ما وھو فتنھار للناجية، النفسية

 أو النشر بموعد الناجيات إعالم
  البث

 ما بث في الفعلية الناجية رغبة من التأكد
 على أيام عدة مرور بعد حتى به صرحت
  البث) قبل إليھا العودة (أي الحوار إجراء

 إيحاءات دونما الناجية تقوله بما التام االھتمام إبداء
  تأثر أو

 من تتأتى التي ھي اآلراء أفضل
 في التردد يجب فال مصادرھا،
  البث بعد المصادر بھذه االتصال

      البث أو النشر قبل المعطيات من التحقق
  

  .الحوار قواعد تحترم ومجموعة الناجية مع الحوار في تفاديه يجب ما كل تجسد مجموعة  أدوار. لعب ة/المدرب ينظم  )3(  
  

  التدريب مخرجات  (و)
  

  االجتماعي. النوع أساس على القائم العنفب الخاصة الحوارات إجراء مراحل من التمكن  
_______________  

  .فنالع من المعنفة/الناجية المستجوبة المرأة ثقة /ھافقدهي أن يمكن ذلك في ھا/تردده أو نفسه/ھا تقديم في الصحفي/ة رددت  *  
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  السادسة الجلسة
  االجتماعي النوع أساس على القائم العنف لقضايا اإلعالمية المعالجة مدونة

  
  الجلسة أھداف  (أ)
  

  .االجتماعي النوع أساس على العنف لقضايا اإلعالمية المعالجة مدونة إعداد في الدورة مھارات توظيف  
  

  التدريبية المعيناتو األدوات  (ب)

  .التجريبية الدورة في إعدادھا تم الذي المدونة مقترح ،show) (Data شو داتا عرض آلة نفاش؛ عمل، مجموعات  
  
  الزمنية الفترة  )ج(

   .ساعتان  
  
  للمدرب/ة مالحظات  )د(
  

 كل عقدھا التي التجريبية الدورة خالل األولى مسودتھا إعداد تم لمدونة نقدية قراءة تقديم في يتمثل الجلسة ھذه من الغرض إن  
  .اعتمادھا بغرض بعد فيما وتطويرھا واإلسكوا، "كوثر" مركز من
  

  التدريب خطوات  (ھ)

 ة/اإلعالمي سلوك لمدونة نقاط 10 إعداد مجموعة كل إلى ويطلب مجموعات 3 إلى ات/المشاركين ة/المدرب يقسم  )1(  
  .االجتماعي النوع أساس على القائم العنف قضايا تجاه

  .عملھا مجموعة كل تعرض  )2(  

  .الالحقتين المدونتين بنقاط نقاطھا بمقارنة مجموعة كل وتقوم المجموعات إطار في العمل يعود  )3(  

  :مشتركة مدونة على الحصول أجل من ة/المدرب يلخص  )4(  
  

  االجتماعي النوع أساس على القائم العنف قضايا تغطية مدونة مقترح
  )1( رقم الحرب بعد وما والسلم الحرب أوقات في

  
  بالناجية. اإلضرار دون المعرفة في المجتمع حق  أوالً:

  المجتمعية. والسياسية واالجتماعية القانونية المالحقة من الناجية حق حماية الضرر درء  ثانياً:

 ً ً  المصطلحات انتاج وإعادة المعلومة تأصيل القياس، على القدرة  :ثالثا   االنسانية. الحقوق واحترام مھنيةال للمعايير وفقا

  واالجتماعية. الثقافية والفروقات للمرأة الجسدية الحرمى واحترام الشفافية  رابعاً:

 التميزي غير والخطاب االجتماعي النوع مفاھيم استخدام ومراعاة األحكام إصدار وعدم المصادر وفحص والتثبت الدقة  خامساً:
 سياسية/اجتماعية/وثقافية ألغراض محددة مجموعة انتجتھا مصطلحات استخدام (عدم المصطلحات استخدام في والدقة

  .)واقتصادية

  متوازنة. مصادر من المعلومات نقل في التوازن  سادساً:

 والعنف القسوة أعمال تفصيالت إظھار وعدم والترويج) اإلثارة عن والبعد المھنية (الكتابة المحتوى مع العناوين توافق  سابعاً:
  والتعذيب.

 ً   .منھا) والتثبت المصادر وفحص الحدث نقل في (األمانة والنزاھة اإلنصاف  :ثامنا

  لألدوار. األوصاف إطالق وعدم ادرالمص قالته ما تفسير عن االبتعاد  تاسعاً:

 القانونية الحقوق حفظ وكذلك جتماعياال النوع ومراعاة الخصوصية وحماية واالجتماعية القانونية باألطر االلتزام  عاشراً:
  المقابالت). إجراء في القانوني السند خالل (من للناجية واالجتماعية

  النمطية. الصور عن واالبتعاد النشر حاالت في االجتماعية بالمسؤولية االلتزام  عشر: حادي

 إلى يئتس أو المجتمع في مكانتھا أو بسمعتھا يضر أو للخطر يعرضھا بشكل الناجية للمرأة تسيئ التي الصور نشر عدم  عشر: ثاني
  كرامتھا.

  أشكاله. بجميع االجتماعي النوع أساس على القائم العنفو إرھابية أعمال في المرأة استخدام تجاه بالحيادية االلتزام  عشر: ثالث
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  (تابع) السادسة الجلسة
  

  )2( رقم والسلم الحرب حاالت في العرب باإلعالميين الخاصة السلوكية القواعد مدونة
  

 التعذيب ممارسات ضحايا باستثناء ذويھن إبالغ وقبل ھوياتھن من التأكد قبل أسمائھن، نشر وعدم الناجيات كرامة احترام •
ً  أو ضررا تشكل أن يمكن التي والعنف واالغتصاب   .بالسمعة مسا

  .المبتذلة المظاھر أو والبكاء كالعويل للناجيات المھينة المظاھر اإلمكان قدر تجنب •

  .وللمتلقي للناجية ضرراً  تسبب قد ومثيرة، مخيفة مروعة، صور نشر عن االبتعاد •

 أقول؟ أن أريد ماذا مروعة؟ صوراً  أنشر لماذا نفسه. يسأل أن الصحافي على بھم المغدور للجنود واضحة صور نشر عدم •
  !أنت صورك وكأنھا صوراً  تلتقط أن تذكر

  النكاح). (جھاد إرھابية جماعات أو لمنظمات تروج قد التي المصطلحات، بعض استخدام من الحذر •

ً  تؤثر التي اإلعالمية المواد في األطفال استخدام عدم •   .النفسي نموھم على سلبا

  .عامة المواطنين مشاعر أو ذويھن مشاعر على تؤثر بطريقة قتال بھن المغدور أو للناجيات صور أي نشر عدم •

  .العام والرأي بالمھنة لھا عالقة ال ألغراض استغاللھا وعدم لألفراد، الخاصة الحياة احترام •

   منھا. المعروفة غير خاصة اإلنسان، حقوق انتھاكات كشف •

 ونشرھا   ومعاناتھم الضحايا أحزان على التطفل وعدم لھن، صور التقاط قبل الناجيات قبل من مسبق إذن على الحصول •
 ً   .المھنية الدولية للمعايير وفقا

  .ننشرھا التي المعلومات دقة من والتأكد الموثقة، المعلومات على الجمھور اطالع •

ً  الصوت، أو الصور أو المعلومات أو اإلعالمية المادة مضمون في التالعب عدم •   .الحقائق لتغيير تالفيا

  .القصة معالجة في التضخيم أو المبالغة أو الصلة ذات الوثائق حجب أو جزئيا أو كليا للمعلومات إخفاء دون كاملة القصة تقديم •

   القصة. وقائع تعكس أنھا من والتأكد اإلثارة، وتجنب األخبار عناوين صياغة في الحذر توخي •

  بحقه. الخطأ وقع من لكل الرد حق وإعطاء أخطاء، من فيه نقع قد ما تصحيح على السريع االنتباه •

   مشروعة. بطرق المعلومات على الحصول •

   وبعده. النشر قبل شخصه على تدل معلومات إفشاء وعدم المصدر سرية احترام •

  .المھني الجانب على والحزبية الشخصية المصلحة تغليب وعدم التغطية، أثناء أخرى مقابل لجھة االنحياز عن االمتناع •

  .الحزبية والمصالح واإلقليمية والعشائرية والفئوية الشخصية األجندات عن االبتعاد •

 .والخبر النظر وجھات بين التفريق •

 في معينة صور ترسخ أن الممكن من مصطلحات إلى واالنتباه النشر، عملية وبعد قبل للناجية الكاملة الضمانات تقديم •
  .الزواج سن تأخر عن عوضا العنوسة سبايا، القاصرات، زواج مثل األذھان،

_______________  

 أساس على القائم العنف لحو واالعالم الخدمات بمقدمي الخاصة التدريبية الدورة خالل السلوكية القواعد مدونة اقتراح تم  *  
  .وكوثر سكوااإل ،2015 آب/أغسطس 1 - تموز/يوليو 30 ،تونس الدولية، واآلليات والحرب السلم أوقات في االجتماعي النوع
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  االجتماعي النوع أساس على القائم العنف أشكال جدول  - األول المرفق
  

  النزاع فترات خالل  العام الحيز  الخاص الحيز
 الجنسي، النفسي، الجسدي، العنف

  الخ اللفظي، اقتصادي،
 اقتصادي، جنسي، نفسي، جسدي،
 التحرش قانوني..) مؤسساتي، سياسي،
 بالفتيات االتجار اللفظي، الجنسي،
 اإلقصاء األجر، في التفاوت والنساء،
 آليات انعدام العام، الشأن من المتعمد
  والعناية..) الحماية

 حرب كأدوات النساء استعمال
 العنف الخطف)، الجماعي، (االغتصاب

 دينية.. عرقية، اتنية، أسس على القائم
 االتجار، االغتصاب، المعاملة، (سوء

 اإلقامة، وظروف القسري التھجير
  الخ) العامالت،

 إطار في أو االجتماعي العنف
 في يتمثل األقارب)، (العائلة، المجموعة

 والجنسي، والنفسي، الجسدي، العنف
 المبكر التزويج مثل: واالقتصادي

 التعليم، من الحرمان القسري، والزواج
 جريمة يسمى ما بدافع الفتيات قتل

 األعضاء تشويه للعار، خشية أو الشرف
 الميراث، من الحرمان للفتيات، التناسلية
 معاملة سوء االقتصادي، االستغالل
  والمسنات..) الفتيات
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  14حالة دراسة  - الثاني المرفق
  
  جالداً  منھا يجعلوا أن كادت التي الضحية "مريم"
  

 الواقعة المناطق إحدى في أمن رجلي قبل من 2012 سنة من ليلة ذات اغتصبت لفتاة المستعار االسم ھو ""مريم  
 اإلعالم وسائل تناقلت حيث األخيرة الثالث السنوات خالل العام الرأي شغلت التي القضايا أبرز من ھي ،الشمالية بالضاحية
 ليةعم في شاركوا الذين األمن أعوان حق في بالسجن الحكم صدور غاية إلى انقطاع بدون تطوراتھا واألجنبية المحلية

  االغتصاب.
  

 والمتابعة للتنسيق الفرعية اإلدارة تلقت حين 2012 سبتمبرأيلول/ 4و 3 بين ما الفاصلة الليلة خالل القضية أطوار بدأت  
 بالمصحة للتداوي فتاة تقدم عن اإلعالم تضمنت خاصة مصحة قبل من ھاتفية مكالمة( للعاصمة الشمالية الضاحية )إقليم بإدارة
   إداري. بحث فتح ذلك إثر تم  .للعاصمة الشمالية بالضاحية ع بجھة أمنية دورية أعوان قبل من اغتصاب يةلعمل تعرضھا إثر
  

ً  الواحدة الساعة كانت    الفتاة بداخلھا كان التي السيارة توجد حيث أمن رجال ثالثة يركبھا سيارة وصلت حين صباحا
 األغالل وضع إلى األعوان أحد وعمد السيارة من الترجل الشابين لىإ مناأل أعوان لبوط ،الحديث يتبادالن وصديقھا مريم""

 إلى وعمدا ھامن تمكينھما لباوط بھا انفردا حيث اإلدارية السيارة في "بالصعودمريم" من اآلخران لبط حين في الشاب بيدي
   د.التھدي وتحت بالقوة ذلك فعل على إجبارھا فتم رفضت، انھا إال والسجن، باإليقاف تھديدھا

  
 تھمة أجل من المحكمة أمام ورفيقھا المغتصبة الفتاة مثول احتمال عن االعالن إثر اً كبير اً تصعيد القضية شھدت وقد  
ً  عقوبتھا تصل تھمة وھي "الحميدة األخالق ينافي بما "المجاھرة  ألف قدرھا مالية وغرامة أشھر 6 لمدة السجن إلى للقانون وفقا

 بادرت بأنھا الشابة بالمقابل اتھموا انھم بل اليھم المنسوبة التھم االولى محاكمتھم جلسة خالل المتھمين انكار جانب إلى دينار
  معھم. جنسية بأعمال بالقيام

  
   تطوع جانب إلى بارز حضور المدني المجتمع لمنظمات كان حيث مكثف مدني حراك اإلعالمي التصعيد رافق وقد  

ً  20 على يفوق ما  التأسيسي المجلس أعضاء من عدد جانب إلى محاميات بينھم ومن المغتصبة، الشابة عن للدفاع ومحامية محاميا
 أمام مثولھا مواعيد عند خاصة الفتاة لمؤازرة تنظيمھا تم التي والتظاھرات القضية تطورات كافة واكبوا الذين المثقفين وكذلك

 المغتصبة الفتاة استقبال وتم مواقفھا عن األحزاب عديد عبرت حيث السياسي ىالمستو على حضور للقضية كان كما  المحكمة.
  رسمي. اعتذار لھا قدم حيث الرئاسي القصر في
  

 ً   الجسدية والحرمة والتنقل اللباس حرية في النساء حق عن دفاعا
  

 تجسد باعتبارھا الخطورة غاية في مسألة "مريم" قضية المرأة وحقوق االنسان حقوق عن المدافعة المنظمات اعتبرت  
  لغيرھم. عبرة األمن رجال يكون حتى العقوبات أشد بتطبيق وطالبوا  .الجسدية حرمتھا على َوَتَعدٍ  المرأة لحقوق انتھاكا

  
 وأ المادي أو اللفظي سواء المرأة ضد الموجه العنف ظاھرة أن" بوسالمي، منية التونسية، القانونية الخبيرة وبينت  
 قبل من مباالة وال صمت سياسة" هوصفت بما ذلك وعلََّلت السابق"، النظام ظل في عليه كانت عما مرات ثالث تضاعفت المعنوي
  .15"وحريتھا المرأة حقوق ضد مرة كل ُترتكب التي االنتھاكات على الدولة أجھزة

  
التسامح والتساھل "وقالت أحالم بالحاج رئيسة منظمة النساء الديمقراطيات أن تراجع أوضاع المرأة التونسية يعود إلى   

وبينت الناشطة الحقوقية أن مؤسسات الدولة ".  الذي تبديه وزارتا الداخلية والعدل تجاه الجماعات المسؤولة عن ھذه االعتداءات

                                                 
 زمرك ،2014-2005 ةالصادر للدراسات تحليلية راسةد :أةالمر لحقوق الوطنية األجندات تحديد في العربي اإلعالم دور  14

   .2015 منشور، غير بحث المرأة، وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة األمم ھيئة اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج "كوثر"،

gtsb-ynhy-hl-twns-fy-mrym-lmgtsb-lft-http://ar.qantara.de/content/qdy-  .التونسيات مخاوف  "مريم" اغتصاب ينھي ھل  15
ltwnsyt-mkhwf-mrym                                                                                                                                                                                 .  
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المكاسب "في إطار خطة تھدف إلى تدمير ة" اء تحت غطاء الحفاظ على األخالق الحميدالتضييق على حريات النس"تحاول 
   وتستھدف حريات النساء خاصة حرية اللباس والتنقل." الحداثية

  
باتت مھددة اليوم أكثر ألنھا أصبحت تعاني عنفا أخطر، تمارسه السلطة التنفيذية "وأكدت أن حريات المرأة وحقوقھا   

ل في بعض األحيان إلى حملة مداھمات واعتقاالت، وغالباً بسبب طريقة لباسھن وخاصة البوليس،   ."ضد النساء المتحررات تحوَّ
  

 المستخدم) المثال على استناداً  وضعه للمدرب (يترك بتاريخ بيان في اإلنسان لحقوق الدولية للفدرالية بيان في وجاء  
 المستخدم للمثال استناداً  وضعه للمدرب يترك( الدستور من )...( الفصل في ورد ما بعد خاصة النساء" على المسلّط العنف" ةإدان
 من النساء لحماية الالّزمة التدابير الدولة تتخذ أن ضرورة على ينصّ  الذي الجديد محددة) قانونية ومادة قانون وعن ما، دولة عن

 للنساء اإلنسانية للحقوق صارخ انتھاك" أنه أساس على الجنسي العنف قضايا مع للتعامل المؤسسات جميع المنظمة ودعت العنف.
  .16والنفسية" والمعنوية الجسدية وحرمتھن كرامتھن على سافر واعتداء

  
  اإلعالم دور

  
 على أوجه ليبلغ للحادثة االعالمي النسق وارتفع  تطوراته. أدق في "مريم" قضية ملف تطورات االعالم وسائل واكبت  

 في عنوان كأول قضيتھا تتبع خبر أوردت خاصة قناة أن حتى للقضية، األولى المالبسات تاريخ 2012 سبتمبرأيلول/ شھر مدى
 الحكم صدور غاية إلى االعالم وسائل مختلف في الصحفية التغطية نسق وتواصل  .الرئيسية اإلخبارية نشراتھا إحدى عناوين
  .2014 كتوبراألول/أ تشرين شھر خالل األمن لرجال اإلدانة

  
 التواصل شبكات على بالقضية خاصة صفحة إنجاز تم حيث ،بارز حضور االجتماعي التواصل لشبكات كان كما  
  ي".الشرع االغتصاب ِبـ"وزارة الداخلية وزارة فيسبوك صفحات بعض ووصفت  ع.متاب آالف 5 عن يقل ال ما جمعت االجتماعي

 نشر رافق كما ."النساء تغتصب الشرطة و"اُصمتوا!، اتھموھا"، ثم اغتصبوھا" منھا: يذكر ھاصفحات على التعليقات توتعدد
 بشكل عليھا والمتھجمة الناقدة أو "لمريم" المساندة التعليقات مئات لكترونياإل اإلعالم خالل من الصحفية والتغطيات المقاالت
  عنيف.

  
 د من دعد في لةالمسأ وتداولت  .بالموضوع العالمية ماإلعال وسائل اھتمت حيث دولية أبعاداً  القضية اتخذت كما  
 بعملية يندد رسمي بيان بإصدار بباريس هيليزياإل لقصر الرسمي والناطق الفرنسية المرأة وزيرة قامت أن وكان .المناسبات
  التونسية. المرأة حرمة عن مدافعا االغتصاب

  
 طريقة على اً تأثير الدولي المستوى وعلى تونس في المدني المجتمع ومكونات االعالم مارسھا التي الضغط لموجة وكان  
  القضية لھذه االولى االيام في الرسمي الناطق لسان على الداخلية وزارة أعلنت أن فبعد  .الملف ھذا مع التونسية الحكومة تعاطي

 العدل لوزير تصريحات في وجاء .لھجتھا نم غيرت قد الحكومية الجھات ان نجد "العام للحياء خدش قضية في متھمة الفتاة أن"
 اغتصاب في نالمتورطي الشرطيين" بأن تأكيد آنذاك الحاكمة االسالمية النھضة حركة في القيادي البحيري، الدين نور التونسي
ً وفق سيعاقبان الفتاة   .للقانون" ا

  
  "مريم" لقضية الزمني التسلسل

  
 بمنطقة ونصف ساعة من ألكثر مريم للفتاة االغتصاب حادثة أيلول/سبتمبر 4و 3 بين ما الفاصلة الليلة 2012 أيلول/سبتمبر 3

  عنه. يفرج حتى صديقھا من رشوة يطلب الثالث كان حين في أمن عوني طرف من للعاصمة الشمالية الضاحية
  

   التجاھر بتھمة العاصمة نسبتو االبتدائية بالمحكمة التحقيق حاكم امام وصديقھا المغتصبة الفتاة مثول 2012 أيلول/سبتمبر 26
  العام. الطريق على الحياء ينافي بما

                                                 
 الدولية والفيدرالية اإلنسان حقوق عن للدفاع التونسية والرابطة الديمقراطيات للنساء التونسية الجمعية من كل البيان بتوقيع قام  16

   .الحقوقيات للنساء التونسية والجمعية التعذيب لمناھضة التونسية والمنظمة اإلنسان لحقوق
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 ومثقفين التأسيسي المجلس اعضاء من وعدد قوي مدني بحضور بالعاصمة االنسان حقوق بساحة تجمع 2012 أيلول/سبتمبر 29
   المدني. المجتمع ومنظمات

  
 متابعة وتمت .التحقيق حاكم أمام وصديقھا مريم مثلت حيث االبتدائية المحكمة امام للتجمھر دعوة 2012 األول/أكتوبر تشرين 2

 بما بالتجاھر وصديقھا م"مري" اتھام إمكانية بخصوص متضاربة اخبارا نشرت التي اإلعالم وسائل قبل من مكثف بشكل الحدث
  الحياء. ينافي

  
  بعنوان اعاشتھ التي المأساة حول كتابا تصدر حيث فرنسا الى الھجرة تقرر المغتصبة الفتاة 2013 نيسان/أبريل 27
»violée d’être Coupable«.  
  

   للقضية. االولى الجلسة 2013 نيسان/أبريل 29
  
 توفر لعدم العامة النيابة من بطلب 2013 نوفمبرالثاني/ تشرين 4 ليوم القضية بتأجيل قرار صدر ،2013 األول/أكتوبر تشرين 3

  الجينية. والتحاليل الطبي التقرير
  
 النفسية الحالة حول الطبي التقرير توفر لعدم العامة النيابة من بطلب الثانية للمرة القضية تأجيل 2013 نوفمبرالثاني/ تشرين 4

   المغتصبة. للفتاة
  

   االمنيين. يدين الذي الطبي التقرير صدور 2013 ديسمبراألول/ كانون
  

 الى القضية تأجيل وقرار الديمقراطيات النساء جمعية من بدعوة بتونس االبتدائية المحكمة أمام تجمع 2014 الثاني/يناير كانون 20
  صحية. ألسباب السجن من المتھمين أحد جلب عدم بسبب 2014 شباط/فبراير 13 يوم
  

  .2014 مارسآذار/ 31 يوم الى اخرى مرة القضية تأجيل 2014 شباط/فبراير 13
  

 األول المتھمين على بالسجن والحكم م"مري" باغتصاب االمن أعوان بإدانة حكما تصدر االبتدائية المحكمة 2014 مارسآذار/ 31
  سنوات. 7 مدة والثاني

  
   المقترف. الجرم حجم في يكن لم الحكم أن معتبرة المحكمة قرار تدين جمعيات خمس 2014 لينيسان/أبر 3
  
  باالغتصاب. المتھمين االمنيين محاكمة إلعادة االستئناف محكمة على القضية يطرح العام بالحق القائم 2014 نيسان/أبريل 7
  

 من المتھمين أحد حضور لعدم القضية تأجيل وتقرر المغتصبة الفتاة قضية فى تنظر االستئناف محكمة 2014 أيلول/سبتمبر 29
  صحية. ألسباب السجن

  
 حق في دينار ألف 20 ـب وخطية سجن وسنتين سجن سنوات بسبع الحكم تقر االبتدائية المحكمة 2014 األول/أكتوبر تشرين 1

   الرشوة. بتھمة الثالث األمن رجل
  

  17تونس خبار،اال وعلوم الصحافة معھد مطيبع، نىم
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  مصر في الجنسي التحرش
  

" البلطجية"روت صاحبة أول حالة تحرش جنسي بميدان التحرير، مأساتھا مع التحرش داخل الميدان على يد بعض   
  .المندسين في الميدان، مشيرة إلى أن عشرات الرجال التفوا حولھا وتحرشوا بھا بشكل مھين للغاية

  
، أن عشرات الشباب والرجال، الذين ينتمون لفئة الذئاب البشرية "الحياة اليوم"وأوضحت خالل حوار لھا مع برنامج   

السمعة، والذين يتحرشون بالفتيات في  ئيسيحمونھا من بعض الشباب سيشكلوا حولھا عدة دوائر، مشيرة إلى أنھم أبلغوھا بأنھم 
  .الميدان

  
ولفتت إلى أن عشرات الشباب تناوبوا االعتداء على مناطق حساسة في جسدھا، موضحة أن أحدھم مسك بيدھا والثاني   

  .ى بجسدھا مثل الثدي والبطنمسك بيدھا الثانية وحاول رجلين رفع قدميھا من على األرض وآخرين تعدوا على مناطق أخر
  

كان ورائي بعض الشباب الذين حاولوا نزع البنطلون الذي كنت " :وأضافت الفتاة التي لم تكشف عن اسمھا أو وجھھا  
  .، مشيرة إلى أن كل ذلك حدث فوق الرصيف بجوار محل كنتاكي"ارتديه ونجحوا في ذلك لألسف الشديد

  
إلى أنھا حاولت أكثر من مرة االستغاثة ودعتھم لرحمتھا من أجل هللا، موضحة أن الذين كانوا يمسكون بھا  وأشارت  

  .قالوا لھا ألفاظ نابية وال تريد أن تتذكرھا لقسوتھا وألمھا ولشدة سوء ھذه األلفاظ
  

عمارات المجاورة لمطعم كنتاكي يديھم ووضعھا أمام مدخل إحدى الأنجح في انتزاعھا من بين  الً وكشفت الفتاة أن رج  
  .وسعى لفتح باب مدخل العمارة إال أنه فشل، موضحة أن الرجل قام بالتوسل لساكني العمارة وقاموا بالفعل بفتح الباب

  
، مشيرة إلى أنه "فتحوا الباب ودخلت ألحد الشقق وقاموا بإجراء إسعافات أولية وتم نقلي بعد ذلك للمستشفى: "وتابعت  
ونوھت إلى أنھا وبسبب العادات والتقاليد أخفت الحادثة المؤلمة التي   .نقلھا لمنزلھا شعرت بمرارة عميقة في نفسھا بعد أن تم

  .تعرضت لھا عن أھلھا إال أمھا وأباھا
  

من جانبه أكد محمد زارع محامي الضحية، أن ھذه الحوادث التي تتعرض لھا الفتيات بميدان التحرير لھا غرض   
وأضاف زارع الذي  .على أن الھدف من ھذه الحوادث ھو تشويه صورة ميدان التحرير داً بھدف االستمتاع، مشدسياسي وليس 

ھناك طرف يسعى لتشويه صورة الميدان وتنفير المواطنين من المشاركة في : "الحياة اليوم"تواجد مع الضحية ببرنامج 
وأشار زارع إلى أنه أقنع الفتاة بالتقدم ببالغ  .إلى أن الشرطة فقدت سيطرتھا على الميدان راً ، مشي"المظاھرات واالعتصامات

  .للنائب العام كي ال تفقد الثقة في المستقبل والقانون
  

  القضية تناول تم كيف
  

 مشكلة وربط األخالق مستوى تدني على االجتماعي المنظور شدد  وقانوني. اجتماعي منظور من القضية تناول تم  
 البطالة نسبة وارتفاع الصعبة االقتصادية الظروف مثل المصري المجتمع في الشباب منھا يعاني أخرى بمشاكل الجنسي التحرش
 تلك انتشار في السبب ھو المتحرشين ضد رادعة قوانين غياب أن على الثاني القانوني الشق وأكد  الزواج. على القدرة وعدم

  فج. بشكل المتحرشين نسبة من يزيد لعقاب المجرم تلقي عدم أن إذ واستباحتھا، الظاھرة
  

  اإلعالمية والمادة اإلعالم دور
  

 إجراءات باتخاذ الدولة ومطالبة المتحرشين مھاجمة تم فقد الواقعة، ھذه في كبيراً  دوراً  اإلعالمية والمادة اإلعالم لعب  
 عام رأي قضية الحادث أصبح  الخاصة. أو الرسمّية سواء اإلعالم وسائل لعبته ما على األمثلة بعض وھنا  وعنيفة. فورية
 ضجة من حدث ما بسبب الحادث وقوع من جداً  قصير وقت بعد المتحرشين على القبض ليتم جھودھا من الشرطة كثفت وبالفعل

  إعالمية.
  

ً  اً دور يةواألجنب المحلية اإلعالم وسائل لعبت     الدولة. رئيس من الصادر القانون مساندة في قويا
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 محكمة من صدرت التي باألحكام أشادت المصرية الصحف أن ذكرت ،4201 تموز/يوليو 25 خبتاري األھرام، فجريدة  
 تسول من كل رقاب على سيف وإنه بالرادع، لحكما ووصفته التحرير، بفتيات التحرش قضايا في المتھمين على القاھرة جنايات

  بأنثى. التحرش في التفكير نفسه له
  

ً  فاعتبرته األجنبية، الصحف أما   ً رادع أيضا  صحيفة قالت  .المصري المجتمع في المنتشرة التحرش ظاھرة من للحد ا
 حتفالاال خالل التحرير ميدان وسيدات بفتيات المتحرشين ضد المصري القضاء أصدرھا التي األحكام أن البريطانية الجارديان
 ومن اإلناث، ضد الجنسية الجرائم مشكلة لمعالجة دةديع وتحركات طويل لكفاح تتويجا وتعد صارمة السيسي الرئيس بتنصيب
 المزمن ة"الجنسي "االعتداءات ضمر لعالج بداية تعد األحكام ھذه أن األمريكية ز"تايم أنجلوس لوس" صحيفة قالت جانبھا
   األوسط. بالشرق

  
  للقضية الزمني تسلسلال
  

  حزيران/يونيو؛ 8 الموافق األحد يوم الحادثة وقعت  -  
  ؛المتحرشين على القبض تم حزيران/يونيو، 10 الموافق ءالثالثا يوم  -  
   ؛العسكرية المستشفيات إحدى في الضحية بزيارة السيسي الرئيس قام حزيران/يونيو، 12 الموافق الخميس يوم  -  
  بمصر. التحرش عن كلمة بإلقاء السيسي الرئيس قام حزيران/يونيو، 13 الموافق الجمعة يوم  -  

  
  القانوني النص

  
ً  "إصداراً  يسمى بما الجمھورية رئيس قام    ھناك يكن لم وبالتالي بعد بدأت تكن لم البرلمان انتخابات أن حيث "جمھوريا

  تشريعية. جھة
  

   :التالي النحو على المقترح "التحرش قانون" نص وجاء
  

 بوسائط أو بالكتابة، أو بالقول، أو باإلشارة، سواء المالحقة أو التتبع، طريق عن بأنثى تحرش من لك  -"
 تلميحات أو إيحاءات، تحمل بھا مرحب غير أفعال بإتيان أخرى، وسيلة أية أو الحديثة، االتصال
 عن تقل ال ةوبغرام سنة، عن تقل ال مدة بالحبس ُيعاقب خاص، أو عام مكان فى إباحية أو جنسية،
  ؛إحداھما أو جنيه، ألف عشرين على تزيد وال جنيھاً، آالف عشرة

ً  عليه الحكم تاريخ من سنة خالل النوع، نفس من جريمةال الرتكاب الجاني عاد إذا  -  الجريمة في نھائيا
   جنيه، آالف عشرة عن تقل ال وغرامة سنوات خمس إلى ثالث من الحبس العقوبة تكون األولى،

 لمدة مساويةً  مدةً  الشرطة مراقبة تحت عليه المحكوم وضع مع جنيه، ألف عشرين على دتزي وال
   ؛العقوبة

 عن تقل ال مدة الحبس العقوبة تكون الترويع، أو الترھيب وسائل أو أداة خدمتاستُ  أو الجناة تعدد إذا  -
  ؛سنوات 5 على تزيد وال سنتين

 تكون عليه الحكم تاريخ من سنة خالل الثانية، الفقرة في ھاإلي المشار الجريمة الرتكاب الجاني عاد إذا  -
 مساوية مدة الشرطة مراقبة تحت عليه المحكوم وضع مع سنوات، خمس إلى ثالث من الحبس العقوبة
   ؛العقوبة لمدة

 أو العمل، صاحب ھو الفاعل كان أو العمل، مكان في السابقة المادة في المّجرم الفعل ارتكاب حال في  -
 سنوات ثالث عن تقل ال مدة الحبس بعقوبة ُيعاقب العمل، بمناسبة عليھا المجني على سلطة لھم ممن

  ."الوطن) (جريدة جنيه ألف عشرين على تزيد وال جنيه آالف عشرة عن تقل ال وغرامة
  

  18مصر - األمريكية الجامعة عالم. رشا
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  المبكر التزويج
  

 ضد قوانين وسن قرارات باتخاذ المعنية والمؤسسات السلطات ودفعت العام الرأي على أثرت بعينھا حالة ھناك تكن لم  
  المبكر. الزواج على يساعدون من
  

 لتقليل التوعوية مالتالح من كثير ھناك كان ،المستخدم) المثال حسب االختيار حرية للمدرب (تترك الرئيس عھد وفي  
  األرياف. في خاصة المبكر الزواج حاالت عن لإلبالغ ساخن وخط المبكر الزواج

  
   ً ً  16 نع يقل سن في تقع الريف زيجات من المائة في 36 فإن رمص في للمرأة القومي للمركز وطبقا  بينت كما ،عاما
 متلدھ العربي الوطن مواليد مجموع من المائة في 20 الى 15 نبي ما ھناك أن 2000 عام السمالوطي إقبال للدكتورة دراسة
 يوقعھا التي الطفلة في أنيابھا تنشب التي الرھيبة المخاطر من ليحذر بقوة الخطر ناقوس يدق وھذا المراھقة، سن في وھن أمھاتھم
 واالجھاض. الوالدة وصعوبة الدم وفقر الحمل كتسمم الصحية المخاطر ھي المخاطر أولى  .المبكر الزواج فخ في العاثر حظھا

 يعرض مما واألخرى، الوالدة بين معقول زمني فاصل دون المتكرر لإلنجاب الزوج شھية فتح في السن صغر يساھم وبالطبع
  باألنيميا. لإلصابة أطفالھا ويعرض بدني إلنھاك الفتاة

  
  القضية؟ اإلعالم تناول كيف

  
 على االجتماعي المنظور خالل من الضوء تسليط فتم  وصحي. وقانوني اجتماعي منظور من القضية اإلعالم تناول  
 التي واألخبار الحوارية التلفزيونية البرامج معظم وكانت  المبكر. التزويج نتيجة والمجتمع المرأة في سلبا ستؤثر التي المشاكل
 التزويج أن على تؤكد كانت اإلعالمية الوسائل من فكثير  .الخطر أجراس ودق الوعي درجة رفع تحاول الصحف، في تنشر
 في الحق - التعليم في الحق مثل :الطفل بحقوق المتعلقة االتفاقية تضمنھا التي الحقوق من كثير ممارسة من الفتيات يحرم المبكر
 صحية حالة بأحسن التمتع في الحق -  السيئة الجنسية المعاملةو السيئة، المعاملةو والعقلي، الجسدي العنف أشكال كل من الحماية
 ووقت الراحة في الحقو ونشرھا، وتلقيھا واألفكار األخبار عن البحث في الحقو والمھني، المدرسي التوجيه في الحقو ممكنة،
  والفنية. الثقافية الحياة في بحرية والمشاركة الفراغ،

  
 ذلك تجرم قوانين بسن تنادي كانت والتي للمرأة، القومي المركز وكذلك المدني المجتمع أصوات اإلعالم وسائل ونقلت  

 المراھقة، من الحرمان مثل المبكر التزويج عند بالفتيات تلحق التي النفسية األضرار على الضوء اإلعالم سلط كما .الفعل
 قوي وانفعالي واجتماعي وصحي نفسي أثر له مما الشخصي، التطور من الحدو الحرية وتضييق االجبارية الجنسية العالقاتو

  المجتمع. على يؤثر
  

 عرض تم فلقد "،المبكر بالزواج" حيسم قانون تمرير اإلخوان محاوالت ضد كبيراً  دوراً  اإلعالمية والمادة اإلعالم لعب  
 ومعدالته نسبه ارتفعت كما .لمصر المسلمين اإلخوان جماعة حكم فترة في خاصة بأخطاره، والتوعية المبكر التزويج موضوع

 على اإلعالم حرص كما  فورية. إجراءات باتخاذ الدولة مطالبة تم فقد اإلعالمية، التوعية على وبناءً   حكمھم. أثناء األرياف في
  حقوقھا. لضمان الجديد الدستور تشكيل لجان في المرأة تمثيل ضرورة

  
 قانون في باحثين بمشاركة البديل قناة في رضتعُ  مصرية لفتاة اإلصرار سبق مع قتلٌ  :المبكر الزواج بعنوان حلقة وفي  

 بعد جاء المبكر التزويج حول بحث إلجراء الرئيس الدافع أن النديم، مركز مدير "عدلي ماجدة" الدكتورة بينت المصري، الطفل
 إلغاء حول اإلعالم وسائل في الحدة متزايدةال والمناقشات يناير، ةثور بعد اإلسالمي التيار صعود مع بالقضية المتزايد االھتمام
ً عام 18 بلوغ قبل والبنات األوالد تزويج منع على ينص الذي بالقانون االلتزام وعدم الزواج لسن األدنى الحد  إلغاء إلى والدعوة ،ا
  .2008 قانون تعديالت من المادة ھذه
  

 عن مختلفة جاءت الميداني البحث بعد المبكر التزويج وراء الدوافع إن قالت إليھا التوصل تم التي النتائج أبرز عن أما  
ً  ارتباطھا حول الشائع االفتراض  تحت تدخل والتي أساسي بشكل التقاليد عن ناتجة أنھا واتضح والفقر، االقتصادي بالوضع أساسا
 المرأة أي اً"عانس" الفتاة تصبح أال تعني بأنھا اركاتالمش من اإلجابة جاءت معناھا، على التعرف وبمحاولة "،السترة" مصطلح

 االنحراف من منعھا أو بإعالتھا، يقوم رجل حماية في المرأة تكون أن لھم تعني أنھا باإلضافة متأخرة، سن حتى تتزوج لم التي
  الناس. ألسنة من وحمايتھا
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 الثانوية المرحلة حتى التعليم إلزامية رفع" على ينص 2014 دستور في قانون سن تمّ  للموضوع اإلعالمي التناول ثرإو  
  مبكرة." سن في تزويجھا ىإل والديھا يلجأ كان التي للفتاة المبكر الزواج نسبة تقل وبھذا

  
  المتوفرة القانونية الحماية
  مثاالً  المصري القانون

  
 أمام أبدى من كل جنيه ثالثمائة عن تزيد ال بغرامة أو سنتين تتجاوز ال مدة بالحبس عاقبيُ  أن على 227 المادة نصت  
ً  المحددة السن الزوجين أحد بلوغ إثبات بقصد المختصة السلطة  اقبوُيع ..صحيحة غير أنھا علمي أقواالً  الزواج عقد لضبط قانونا
 السن غيبل لم طرفيه أحد أن يعلم وھو الزواج عقد ضبط سلطة القانون خوله شخص كل جنيه 500 عن تزيد ال بغرامة أو بالحبس
  الشرعي. المأذون ھو مختص موظف بتحريرھا يختص رسمية وثيقة ھو الزواج عقد نا حيث القانون، في المحددة

  
 الزوجة سن فيھا يكون تتم كثيرة زيجات فھناك .االتجاه ھذا غير في يسير الواقع وحال اتجاه، في يسير القانون أن إال  

 من المائة في 18.2 أن حيث الصحة مكتب من التسنين بشھادة أو اإلدارية اداتبالشھ إما التالعب بسبب وذلك عاما 16 من أقل
 ويحدث الشعبية األماكن وفي الريف في تنتشر الظاھرة وتلك سنة 16 من أقل بسن مرة ألول تزوجن مصر في المتزوجات النساء
ً اقتصادي سواء أسرتھا كاھل يثقل كعبء لھا ينظر التي البنت من للتخلص عادة ذلك ً اجتماعي أو ا   .ا

  
 عقد توثيق تجريم منھا المھمة القضايا من عدداً  تناول والذي 2008 لسنة 126 رقم الطفل قانون الشعب مجلس أصدر  

 للتحقق الزواج في للراغبين الطبي الفحص يتم أن للتوثيق ويشترط كاملة ميالدية سنة ةعشر ثماني الجنسين من يبلغ لم لمن زواج
  منھما. كل صحة أو حياة على تؤثر التي األمراض من خلوھما من
  

 القانون في المبكر الزواج تجرم التي المواد إلغاء أجل من جمة محاوالت برزت المسلمين، اإلخوان حكم فترة وفي  
ً  اإلخوان حكم نظام سقط حيث تتحقق ولم ،قوة لبك لھا تصدى اإلعالم ولكن المصري،    .2014 ن/يونيواحزير 30 ةثور بعد تماما

  
  الزمني سلسللتا

  
 حكم انتھاء مع 2013-2012 الفترة في انتشارھا ازداد ولكن مصر، في طويلة فترة منذ المبكر الزواج ظاھرة تواجدت  
 2013 أيلول/سبتمبر بين ما الفترة في ذلك كان للفتيات. المبكر الزواج ضد توعية حمالت بشن اإلعالم وسائل قامت ،اإلخوان
   ھذا. وقتنا حتى

  
 إعطاء في نوعية نقلة بمثابة يعد ذيال 2014 دستور استفتاء نتيجة عن اإلعالن تم ،2014 الثاني/يناير كانون 13 في  

  ت.للفتيا المبكر الزواج نسبة تقل حتى الثانوية المرحلة حتى التعليم إلزامية على القانون نص فقد حقوقھا. المرأة
  

  19مصر - األمريكية الجامعة عالم. رشا
    

                                                 
  ،84-28 ص ،2014-2005 الصادرة للدراسات تحليلية دراسة المرأة: لحقوق الوطنية األجندات تحديد في العربي اإلعالم دور  19

   .2015 منشور، غير بحث المرأة، وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة األمم ھيئة اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج "كوثر"، مركز
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  الضفة في وقلبھا القدس في جسدھا العشي، رنا الجنسية".. لعنة"
  تنتھي ال لحكاية نموذج
  رنا، قصة

  
 عند يقيم فھو صعبة، حياة وزوجي أعيش" :رنا تقول ... سكان من ... شاب من 2002 عام ... رنا ... الفتاة تزوجت  

 إلى بالذھاب أخاطر " :وأضافت ،"األسبوع نھاية في إال نلتقي وال بعضنا عن بعيدين عائلتي، عند ... في أعيش وأنا ... في أھله
  ".نسكنه أن دون إيجاره وندفع ،و... ... بين أخرى منطقة في منزال استأجرنا أننا علما عندي، وصوله لصعوبة بلدته

  
ً  مصدراً  تشكل التي وظيفتھا ترك في صعوبة رنا تجد    وااللتحاق بلدته في عمله ترك زوجھا يستطيع وال  لدخلھا. رئيسيا
 من حالة يعيشان نفسيھما الزوجان يجد ھكذا الرئيسية. الطرقات على والتنقل األوضاع صعوبة على عالوة ،عاطالً  بزوجته

 األسر آمال تبددت حيث الفلسطينية، العائالت شمل لم معامالت بتوقيف اإلسرائيلية الداخلية وزارة قرار بعد زمن، منذ شتتالت
  بھا. وااللتحاق العائلة بقية شمل لم على الحصول من اإلسرائيلية، للھوية حامالً  فيھا الزوجين أحد يكون التي

  
 والحرمان والمعاناة الشقاء اإلسرائيلية الداخلية وزارة مكاتب عليھا فرضت التي الفلسطينية األسر من الكثير تعيشه واقع  

 أن تستطيع ال القدس في زوجھا عن بعيدة تعيش التي وتلك وھناك، ھنا مشتت طرف فكل واستقرارھا، العائلة بوحدة الشعور من
 إلى األحيان بعض في وتصل والصعوبات، بالمخاطر ئةملي حياة بداية يعني فھذا بذلك فكر وإن ألنه جانبھا إلى الحياة حق تمنحه
 المقدسيين، على الخناق لتضييق الرامية اإلسرائيلية القرارات تزايد مع حل بوادر لھا تظھر ال مشكله  .القضبان خلف العيش
   الممكنة. الوسائل بشتى وتھويدھا الفلسطينيين السكان من المدينة إلفراغ

  
   وتھويد تھجير ... العنصرية القوانين
  العنصرية القوانين دولة

  
 قانون فبحسب العرقية، بالنزعة تتسم والھجرة التجنيس قضايا مع التعامل في اسرائيل تتبعھا التي العنصرية لھرميةا  

 ليھوديا يتربع التاليوب  .جنسيتھا وينال إسرائيل الى "يعود" أن العالم في مكان أي في يھودي لكل يحق اإلسرائيلي، "العودة"
 إسرائيل، في اليھودية يعتنقون الذين واألجانب إسرائيلية، جنسيات حاملي من المتزوجون األجانب يحصل بينما الھرم، قمة على
 أن إلى ھنا اإلشارة من بد وال  .الھرم قاع في الفلسطيني يقبع العرقية، التسلسلية ھذه وبحسب .عامين كل تتجدد مؤقتة إقامة على
 وتسيير بإقامة" معينة أقليات إلى ينتمون الذين األشخاص حق على ينص اإلنسان، لحقوق المتحدة األمم إعالن من 52 البند

 أقليات إلى ينتمون أشخاص ومع أخرى، مجموعات ومع لمجموعاتھم آخرين أبناء مع تمييز، أيّ  دون من وُمسالمة، ُحرة عالقات
 أو دينية أو إثنية أو قومية روابط بھم تربطھم أخرى دول من مواطنين مع دودالح عبر عالقات وتسيير إقامة جانب إلى أخرى،
 قانون ،2004 معا الصادر قرارھا في العنصري التمييز أشكال كل على للقضاء المتحدة األمم لجنة اعتبرت عليه،و  ".لغوية

  عنصرياً. اإلسرائيلي "المواطنة"
  

   للتھجير سياسة .. الشمل مْ لَ  قانون :سرائيلياإل القانون
  

 إعطاء ترفض التي اإلسرائيلية الحكومة لسياسة نتيجة األطفال، وضياع التمزق خطر إسرائيل في عربية عائالت واجهت  
 أو متزوج إسرائيلية، مواطنة أو مواطن من مكونة العائالت وھذه م.وطنھ في وجودھم بذلك وتھدد الكاملة، المواطنة حق أفرادھا
 الحكومة وكانت .العربية الدول إحدى من أو غزة قطاع أو الغربية الضفة من فلسطينية مواطنة أو مواطن من متزوجة

 اإلسرائيلية الحكومات لكن .الشمل لم لقانون وفقا الكاملة المواطنة حق الخارج من الزوجة أو الزوج تمنح الماضي في اإلسرائيلية
   إسرائيل. ليھودية تھديداً  الزواج من النوع ھذا واعتبرت راءاتھا،إج شددت نتنياھو، الوزراء رئيس عھد في سيما األخيرة،

  
 الشباب جعل ما قانونية، أو أمنية بحجج القدس في الغربية الضفة من للفلسطينيين اإلقامة منح يرفض اإلسرائيلي القانون  
 1967 عام ومنذ  الضفة. شباب من الزواج عروض قبول عن المقدسيات وامتنعت ضفاوية، من الزواج عن يعزف المقدسي

 االجتماعية للحقوق القدس مركز نشرھا إحصائية وفقَ  اإلقامة في حقھا مقدسية أسرة 14500 فقدت 2010 معا نھاية حتىو
  القدس. في واالقتصادية

  
 أمر" ةبصف العليا والمحكمة الكنيست أقره الذي "إسرائيل إلى والدخول المواطنة" قانون اسرائيل سنت 2002 عام في  

 يحمل فيھا الزوجين أحد كون الشمل لم من فلسطينية عائلة ألف 130 يحرم وھو العام، ذلك منذ مرة 13 تجديده وتم "،مؤقت
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 إلى المقّدمة االلتماسات كل وقوبلت  الھجرة. أو الحقوق من والحرمان واالنفصال التشتت بين ما إياھا مخّيراً  اإلسرائيلية، الھوية
  بالرفض. إللغائه رائيليةاإلس العليا المحكمة

  
 في العربية األقلية لحقوق عدالة مؤسسة اقدمتھ والتي القانون ھذا شرعية في الطعن محاولة فضترُ  2006 عام ففي  
 معا غزة وأضيفت والعراق ولبنان وسوريا إيران دول ليشمل القانون تعديل تم 2007 عام وفي العليا، المحكمة الى إسرائيل

ً  منعيُ  الشمل لمف ،2008 ً  منعا    حسب الممنوعات الئحة إلى أضيفت التي الدول ھذه من الزوجين أحد كان لو فيما باتا
   اإلسرائيلي. القانون

  
 الفلسطينية األجيال يھدد بل" ،إسرائيلية ھوية الزوجة أو فيھا الزوج يحمل فلسطينية عائلة كل فقط يمسّ  ال القانون  
 تحمل بفلسطينية الفلسطينية، الھوية يحمل فلسطيني تزّوج إذا فإنه ذلك، إلى إضافة  ".بينھا الطبيعي التواصل ويمنع القادمة،
 بفقدان مھددةً  الضفة في الزوجة تعيش أن إما :الزوجية حياتھما آخر إلى التعقيدات فستالحقھما العكس، أو اإلسرائيلية الھوية
 داخل االجتماعية حقوقھم من يحرمھم ما اإلسرائيلية، الھوية على الحصول من أطفالھا يتمكن لن وحينھا اإلسرائيلية، ھويتھا

ً  الزوج يعيش أن أو إسرائيل؛ ً  ھاربا ً  لحظة، أي في بالطرد ومھدداً  االحتالل، دولة داخل ومتخّفيا  بحرية التنقل حتى عليه وممنوعا
 المستشفيات في والدتھم، حال في ل،األطفا يحصل الحاالت، بعض وفي  ".األوسط الشرق في الوحيدة الديموقراطية" داخل

  األحوال. كل في الجنسية على الحصول من يحرمون لكنھم إسرائيل، داخل إقامة على اإلسرائيلية
  

 الفلسطينيين منع ،أّوالً  بھدف: القانون ھذا يأتي داخلھا، الفلسطينيين أعداد تنامي من إسرائيل خوف ظل في والخالصة،  
ً  للدولة؛ اليھودي الطابع تھدد التي الديمغرافية" "القنبلة عن الحديث ظل في ،1948 عام المحتلة األراضي داخل العيش من  ،ثانيا
ً  خارجھا، إلى القدس، سيما وال المحتلة، األراضي داخل يعيشون الذين الفلسطينيين طرد  سقف تحت والعيش االستقرار، عن بحثا
  ".الطوعي "الترانسفير يشبه فيما واحد،

  
   الجنسية قضايا في االعالم دور

  
 ضمن متضررة، فلسطينية ناشطة 12و الصحافة بين لقاء جرى ،"شتيلو" ن"اإلنسا لحقول أطباء" ةجمعي من توجيه  
  .اإلعالم وسائل على الشخصية قصصھن بعرض المجموعة قامت حيث  ".المواطنة قانون "متضررات مشروع

  
 كبير، سجن في يعشن أنھن إال اإلقامة، أزواجھن منح أو منحھن ورغم أنھن، النساء من المتضررات جميع وأكدت  
 على يحصلن ال من ومنھن تعليمھن، إكمال أو العمل، من محرومات العربي والعالم 1967 عام المحتلة األراضي من فالنساء
 قيادة حتى أو والعمل، الصحّي، التأمين على الحصول يمنع اإلقامة حتصري أن إلى وأشرن جدا، بالغة بصعوبات إال اإلقامة
  اإلسرائيلية. الجنسية يحمل ال لمن السيارة

  
 المظاھرات ونظموا المحاكم إلى فتوجھوا السياسة، ھذه على االحتجاج وسائل مختلف إلى االعالم مع ھؤالء ولجأت  

 "إسرائيل في الحب ممنوع" :تقول الطرقات في شعارات ورفعوا .نساناإل حقوق حركات وجندوا الرسائل وكتبوا واالعتصامات
ً إعالم النساء بمرافقة قام ""إعالم زركم أن إلى ويشار ."األرحام إلى حتى تصل العنصريةو" "القلوب في تتدخل لحكومةو"ا  ،يا

 قصصھن توثيق على ""شتيل وجمعية ن"اإلنسا لحقوق طباء"أ ةمنظم مع ويعمل واإلعالم، النساء بين والربط التدريب إلى وسعى
  قصيرة. أفالم خالل من
  

 اختالف على الغربية الضفة في اإلعالم من الجنسية لموضوع وتناوالً  تركيزاً  أكثر األخضر الخط داخل اإلعالم كان  
 للقوانين المناھضة والحمالت واألنشطة الفعاليات كتغطية موسمي بشكل الجنسية موضوع تناول يقتصر حيث مستوياته،
  بعمق. الموضوع تتناول ما ونادراً  "بالمواطنة المرتبط" سيما العنصرية اإلسرائيلية

  
 20فلسطين زيت، بير جامعة طعيمة، أبو ناھد
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  .93-90 ص ،2015 منشور، غير بحث المرأة، وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة األمم ھيئة اإلنمائي، تحدةالم األمم برنامج "كوثر"،
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  االجتماعي النوع أساس على القائم العنف مكافحة حول تدريبية حقيبة الثالث: الباب
  الدينية التوعية رسائل خالل من

  
  الحقيبة دافأھ
  

  ،االجتماعي النوعالعنف القائم على أساس الوقوف على الرسائل الدينية التي تمنع  -

في الحد من العنف ضد النساء عن ة مساعدلالتعامل مع القادة الدينيين المنتمين لمختلف األديان ل -
 يلتقون بھم، ونظراً لمن للعدد الكبير  طريق الخطب في المساجد والكنائس لتوعية الناس نظراً 

  ؛يرھم الجلي في المتلّقينلتأث

  حث عن حلول للحّد باالجتماعي، وال النوعالعنف القائم على أساس مكافحة كل أنواع  -
  ؛من انتشاره

  توفير أداة عملية تحتوي على رسائل دينية للدفاع عن حقوق النساء في حياة كريمة خالية  -
  ؛من العنف

  مكافحة انتشار العنف ضد النساء والطفالت الناشئ بعد الحركات االجتماعية  -
  .والنزاعات المسلحة

  
  الدليل منھجية

  
 ذات ھادفة ورسائل محددة وأھداف عام، مدخل طريق عن سھلة، لغة في الدليل ھذا يصاغ أن اخترنا  
 حقوق مبادئ مع وتتالءم النساء، ضد العنف مكافحة مع تتوافق معلومات الدليل ھذا يتضمن وأن ديني، طابع

  االجتماعي. النوع أساس على القائم العنف مكافحة في وتعاليمھا األديان ومقاصد تتعارض ال والتي اإلنسان
  

  الدليل نستخدم كيف
  

 النوعالعنف القائم على أساس يمكن أن يستخدم في الملتقيات والّندوات التي تھتم بموضوع  -
  ؛التوعيةمن االجتماعي لمزيد 

-  ً ، 21إلعداد دورة تدريبية حول العنف القائم على أساس النوع االجتماعي يمكن أن يكون منطلقا
الدينيات، والمجتمع وجاء ھذا الدليل نتيجة الجتماع القادة الدينيين ، وموجه إلى القيادات الدينية

المدني المعنيون بقضايا المرأة في الوطن العربي في ورشة العمل اإلقليمية "لكتابة رسائل توعية 
"كوثر" التي نظمتھا ، 2015أغسطس أب/ 29إلى  27لمناھضة العنف ضد النساء"، تونس 

  اإلسكوا).اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا (و
  

                                                 
 اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج الدينيين، القادة من مجموعة تأليف األيدز"، لمواجھة اإلسالمي "الدليل ـب االستعانة تمت  21

   الخراط، ود.إيھاب عالم، الفت ود. الشاذلي، د.فتوح معلى، خديجة د. تأليف تدريبي، دليل وتحديات"، حقوق واأليدز: و"المرأة ،2005
 و"دليل ،2010 العربية، الدول في لأليدز اإلقليمي البرنامج بالقاھرة، القومي المركز اإلنمائي، المتحدة االمم برنامج السوايحي، منجية ود.
 استخدام مخاطر من للحد أفريقيا وشمال األوسط الشرق شبكة الثالث، الجزء المخدرات" استخدام مخاطر من الحد حول الدينيين القادة

  .2015 المخدرات،
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  الديني والخطاب الدولية االتفاقيات مبادئ  -1
  

 (األسري، أشكاله بكافة االجتماعي النوع أساس على القائم العنف مكافحة إلى الدولية االتفاقيات تدعو  
 ضد التمييز أشكال جميع لغاءإ اتفاقية في جاء ما مثل والجنسي) والجسدي، واالجتماعي، والسياسي، واالقتصادي،

 العھدين وفي المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء باتفاقية الملحق االختياري البرتوكول فيو المرأة،
   خاصة. بصفة المرأة وحقوق عامة بصفة اإلنسان حقوق مواثيق من غيرھاو والسياسية المدنية للحقوق الدوليين

  
 التمييز بتعريف المرأة ضد التمييز أشكال كل مناھضة اتفاقية من والثالثة والثانية األولى المواد اھتمت  
 قوله ومن ،األديان مقاصد من وھذا الجنسين، بين المساواة وإرساء عليه للقضاء التدابير كل اتخاذ إلى والدعوة
ْمَنا َوَلَقدْ  :تعال َباتِ  مِّنَ  َوَرَزْقَناُھم َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  ِفي َوَحَمْلَناُھمْ  آَدمَ  َبِني َكرَّ يِّ ْلَناُھمْ  الطَّ مَّنْ  َكِثيرٍ  َعَلى َوَفضَّ  َخلَْقَنا مِّ

 وفقا التمييز أشكال كل إلغاء يقتضي البشرية النفس تكريم ألن ؛]70 :[اإلسراء َتْفِضيالً 
 الحياة في المرأة ضد التمييز على للقضاء الالزمة التدابير بأخذ الدول تلزم والتي  والثامنة السابعة للمادتين
 في والمشاركة المناصب وشغل والترشيح واالنتخاب التصويت في لحقا إعطائھا خالل من والعامة، السياسية
 من األديان في جاء ما مع يتالءم ھذا  الرجل. مع المساواة قدم على والنقابات والمنظمات السياسية األحزاب
 دليل أكبر ذكرت التي والمواقف واألحاديث واآليات الرجل، مع بالتساوي السياسية المشاركة في المرأة حقوق
 العاشرة للمادة األصلي الھدف أنّ  الواضح ومن الدولية، والمواثيق المعاھدات ھذه في جاء ما بين التناسق على
 األطراف الدول وإلزام التعليم، في المساواة إرساء ھو المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقيات من
 بل فقط، التعليم في الفرصة إتاحة في االتفاقية تبحث وال يم.التعل ميدان في المرأة ضد التمييز على القضاء في

 نفس المرأة بإعطاء وتطالب الجنسين، لكال نفسھا تكون أن يجب التي المناھج محتوى إلى ذلك من أبعد تذھب
 جميع على والرجل المرأة من كلٍّ  دور عن نمطي مفھوم أيِّ  على وبالقضاء الدراسية، المنح في الفرص
 الحقوق ھذه وكل الدراسة، يتركن اللواتي الطالبات أعداد خفض أجل من الجھود ُتبَذل وبأن لتعليم،ا مستويات
ً  جعلتھا بل األديان، بھا طالبت ً  فرضا  يكون يكاد المادة ھذه في جاء ما وبالتالي تمييز، دون مواطن لكل وحقا
  األديان. من وغيرھا واإلسالم المسيحية السماوية األديان من مستقى

  
 المرأة ضد التمييز أشكال جميع الغاء اتفاقية من ةعشر والرابعة ةعشر والثالثة ةعشر الحادية المواد إن  
 مثل المجاالت كافة في بالرجل مساواة العمل عن المترتبة الحقوق كل وفي العمل في المرأة بحق تنادي

 من وھي نصوصھا، في األديان بھا نادت الحقوق وھذه ذلك، إلى وما القروض في والحق األجر في المساواة
 عدم يؤكد مما االقتصادية، الحقوق مجال في المذكورة النصوص في تجدونه كما التشريعية مقاصدھا أھم

  األديان. مع الدولية والمعاھدات والمواثيق االتفاقيات مواد تعارض
  

 والمدنية، القانونية المسائل في المساواة إلى صريحة دعوة ھي ةعشر الخامسة المادة أن نالحظه وما  
 القانونية، باألھلية التمتع حيث من المدنية، الشؤون في للرجال الممنوحة القانونية المكانة النساء ُتمَنح أن بمعنى
 المتصل الحق وكذلك القضاء، أمام متساوية معاملة في والحق الممتلكات، وإدارة العقود، وإبرام الملكية، وحق
 ألن وتآلف؛ تناغم بل األديان، مع المواد ذكرته فيما تعارض وال واإلقامة. السكن مكان واختيار الحركة بحرية
 في التصرف وحرية االقتصادية، األھلية األديان لھا كفلت وقد رأينا، كما العمل األديان في المرأة حق من

  الملكية. وحق أموالھا،
  

  الجنسين بين ةاوالمسا ُتقِرْ  األديان
  

 من خلق هللا أن بما المساواة تؤكد وھي ]49 :"[الذارياتَزْوَجْينِ  َخلَْقَنا َشْيءٍ  ُكلِّ  وِمن" الكريم: القرآن في  
َھا َيا" سبحانه: وقال  ].228 :"[البقرةبِاْلَمْعُروفِ  َعَلْيِھنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  َوَلُھنَّ " تعالى: وقال اثنين. زوجين كل  النَّاسُ  أَيُّ
قُوا ُكمُ  اتَّ   .]1 [النساء: َونَِساًء" َكثِيراً  ِرَجاالً  ِمْنُھَما َوَبثَّ  َزْوَجَھا ِمْنَھا َوَخلَقَ  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  الَِّذي َربَّ
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 التكوين سفر في ورد حيث للرجل مساوية الجنة في الخليقة بدء منذ المرأة المقدس: الكتاب وفي  
 أثمروا لھم وقال هللا وباركھم خلقھم، وأنثى ذكراً  خلقه. هللا صورة على صورته، على اإلنسان هللا "فخلق
  ).30-27 :1 (تكوين ".األرض وإمألوا وأكثروا

  
ً  "ألنكم والواجبات الحقوق في والمرأة الرجل بين المسيحية وساوت    بالمسيح باإليمان هللا أبناء جميعا
ً  )26/3 (غالطيه يسوع" ً  ألنكم وأنثى، ذكر ليس .. " وأيضا   .)3/28 (غالطيه يسوع" المسيح في واحد جميعا

  
ً  المرأة وكذلك ھا،حق المرأة الرجل "ليوف كورنثوس أھل إلى األولى بولس رسالة في وورد    أيضا
  ).3 :7 األولى (كورنثوس الرجل"

  
 صريحا؛ النساء بيعة ذكر ورد اإلسالم ففي للمرأة، األديان ضمنتھا فلقد السياسية الحقوق يخص وفيما  
 المنكر عن وينھون بالمعروف يأمرون بعض أولياء بعضھم والمؤمنات والمؤمنون" تعالى هللا يقول حيث

 ).71 (التوبة: "حكيم عزيز هللا إنّ  هللا سيرحمھم أولئك ورسوله هللا ويطيعون الّزكاة ويؤتون الّصالة ويقيمون
   يسرقن وال شيئا با يشركن ال أن على يبايعنك المؤمنات جاءك إذا النبي أّيھا يا" تعالى: وقال
 فبايعھنّ  معروف في يعصينك وال وأرجلھن أيديھن بين يفترينه ببھتان يأتين وال أوالدھنّ  يقتلن وال يزنين وال

 هللا رضي الخطاب بن عمر موقف نذكر الصحابة ومن )12 (الممتحنة: "رحيم غفور هللا إنّ  هللا لھنّ  واستغفر
 نعرفك "كنا :له فقالت عمر لقيت حكيم بنت خولة أن "ورد السياسي، الشأن في التدخل من المرأة يمنع لم عنه،
 فإنه الناس أمور في الخطاب يأبن هللا فاتق المؤمنين أمير عمر بعد ثم عمر عويمر بعد صرت ثم عويمر وأنت
 ليس لھا يقل ولم ينھرھا ولم انتباه بكل عنه هللا رضي عمر إليھا فاستمع البعيد... عليه قرب الوعيد خاف من
 هللا سمع التي حكيم بنت خولة إنھا ھذه من أتدري "أسكت السكوت: منھا طلب الذي لتابعه وقال شأنك، من ھذا
  .22به" ويقتدي قولھا يسمع أن أحرى فعمر سماوات سبع فوق قولھا

  
   سمعت "أما قائلة: فقط، دينارا المھر يجعل أن أراد ألنه األسدية نھيك بنت سمراء عارضته ولما  

 منك أفقه الناس كل لعمر، اغفر اللھم فقال: "شيئا منه تأخذوا فال قنطارا إحداھن آتيتم إذا" قوله في هللا أنزل ما
  .23قوله" عن رجوعه وأعلن المنبر عمر.."وصعد يا
  

 الدول تطالب ،المرأة ضد التمييز أشكال جميع الغاء اتفاقية من ةعشر السادسة المادة إلى بالنسبة  
 والعالقات بالزواج المتعلقة األمور كافة في المرأة ضد التمييز على للقضاء المناسبة التدابير باتخاذ األطراف
 الحقوق ونفس الزوج، اختيار حرية في الحق ونفس الزواج، عقد في الحق نفس لھا يكون حيث األسرية،

 والوالية اإلنجاب حيث من باألطفال، يتعلق فيما قالحقو ونفس فسخه، وعند الزواج أثناء في والمسؤوليات
 والوظيفة، والمھنة العائلي اللقب اختيار في ألزواجھن كما حقوقٌ  النساء يوتعط والحضانة. والوصاية والقوامة

 في الزواج وتسجيل للزواج أدنى ِسنٍّ  بتحديد الدول ُتلَزم كما  بھا. والتصرف الممتلكات وإدارة الملكية وفي
 إلى العودة أن ويكفي كاملة، حقوقھا من المرأة ومكنت األديان فيھا نظرت كلھا القضايا وھذه سمي،ر سجل
 وفي المادة ھذه في جاء ما وبين بينھا رضاتع ال أنه الناس ليدرك اإلسالم أقرھا التي الزواج في المرأة حقوق
 والبروتوكوالت والمعاھدات لمواثيقا في مواد من ورد ما أن إليه ننتھي وما النساء حقوق مواد من غيرھا
   وأنه االجتماعي، النوع أساس على القائم العنف تكافح التي الدينية النصوص في جاء ما مع يتناغم الدولية

                                                 
  القاھرة. ،199ھ/ 1411 األولى، الطبعة ،67 ص األخرى، والديانات اإلسالم بين المراة حقوق الحميد، عبد محمود  22

  .13 ص اللطيف، للجنس نداء  23
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 تطالب ما والتحضر. التطور لناموس الخاضعة وحقوقه اإلنسان خدمة في ألنھا بينھا، تعارض وال تصادم ال
 الشأن، ھذا في والمسيحية اإلسالم في جاء ما مثال: ذلك من األديان مع يتعارض ال به ةعشر السادسة  المادة

  من: المرأة مكن فاإلسالم
  

  الزوج اختيار في حقھا  (أ)
  

 هللا رسول قال زوجھا تختار أن الزواج قبل حقوقھا فمن وبعده الزواج قبل المرأة حقوق اإلسالم ضمن  
 وكيف هللا رسول يا الصحابة: فقال ُتستأذن، حتى البكر وال ُتستأمر حتى األّيم تنكح "ال وسلم: عليه هللا صلى
 زوجني أبي إنّ  فقالت: فتاة عليّ  "دخلت قالت: عنھا هللا رضي عائشة السيدة وعن  .24تسكت" "أن فقال: إذنھا
 عليه هللا صلى هللا رسول فجاء الرسول، يأتي حتى اجلسي فقالت، كارھة، وأنا خسيسته، بي ليرفع أخيه ابن من

 أبي صنع ما أجزت قد هللا يارسول المرأة: فقالت بيدھا، األمر فجعل فدعاه أبيھا إلى فأرسل فأخبرته، وسلم،
ً  وروي  .25شيء" األمر من لآلباء ليس أن النساء أعلم أن أردت لكن  األنصارية جذام بنت خنساء أن أيضا

  .26نكاحھا" فأبطل وأخبرته وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأتت كارھة، وھي أبوھا زوجھا
  

 ميثاقا منكم وأخذن" قائال: الرجال هللا خاطب ولذلك حقوقھا للمرأة اإلسالم كفل الزواج وبعد  
 الزوجين من كل عمل إذا إال ذلك يتحقق وال عليه، الحفاظ من والبد فيه التھاون يمكن فال ]21"[النساء:غليظا

 المعاشرة حق زوجھا على وللمرأة ]228 [البقرة: "بالمعروف عليھن الذي مثل ولھن" تعالى: قوله بمقتضى
   .لنسائه معاشرته في وسلم عليه هللا صلى هللا برسول اقتداء ]19 "[النسا:بالمعروف ّوعاشروھن" الحسنة

  
  الزوج مفارقة في حقھا  (ب)

  
 يتفرقا وإن" تعالى: هللا يقول الزوج مفارقة حق فللمرأة الفراق حد ووصلت الزوجية العالقة تأزمت إذا  

  .]30 :[النساء "حكيما واسعا هللا وكان سعته من كال هللا يغن
  

 وجعلت وشروطه الطالق نظام في أصلحت أنھا المجال ھذا في اإلسالمية الشريعة به اختصت ما  
  منھا: الرجل على فيه حقوقا للمرأة

  
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلھن فأمسكوھن بمعروف أو منع الرجل من مضارة المرأة بالطالق " -

   ؛]231: "[البقرةظلم نفسهسرحوھن بمعروف وال تمسكوھن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد 

الطالق مرتان فإمساك قبل ذلك " تحديد العدة الذي يملك الرجل فيه الرجعة ولم يكن محدداً  -
   ؛]229 "[البقرة:بمعروف أو تسريح بإحسان

-  ً وإن أردتم استبدال مما قدمه الرجل للمرأة إذا عزم الطالق بعد الدخول " ال يأخذ الرجل شيئا
داھن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بھتانا وإثما زوج مكان زوج وآتيتم إح

  ؛]20 "[النساء:مبينا
                                                 

  .5136 الحديث رقم ،91 ص ،9 ج برضاھا، إال والثيب البكر وغير األب ينكح "ال باب النكاح، كتاب الباري، فتح حجر، ان  24

  .1874 رقم حديث كارھة وھي ابنته زوج من باب النكاح، كتاب ماجه/السنن، ابن  25

  كارھة". وھي أبوھا يزوجھا "الثيب باب النكاح، كتاب السنن، الدارمي،  26
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وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلھن فال تعضلوھن أن ينكحن أزواجھن إذا النھي عن عضل النساء " -
   27]232 "[البقرة:تراضوا بينھم بالمعروف

  
 " منھا: الزوجان بھا يلتزم ومبادئ قيم وفق الزوجية العالقة تحدد آيات فيه وردت المقدس والكتاب  

ُتَھا . ِفي َيلِيقُ  َكَما لِِرَجالُِكنَّ  اْخَضْعنَ  النَِّساُء، أَيَّ بِّ َھا الرَّ َجاُل، أَيُّ ) قَُساةً  َتُكوُنوا َوالَ  ِنَساَءُكْم، أَِحبُّوا الرِّ  َعَلْيِھنَّ
َھا "ذلُِكمْ   .)91-18 :3 (كولوسي َجاُل، أَيُّ  ُمْعِطينَ  َكاألَْضَعِف، النَِّساِئيِّ  اإِلَناءِ  َمعَ  اْلِفْطَنةِ  ِبَحَسبِ  َساِكِنينَ  ُكوُنوا الرِّ

اُھنَّ  ً  َكاْلَواِرَثاتِ  َكَراَمًة، إِيَّ  الضرر المسيح وقاوم ).4:3 (بطرس َصلََواُتُكْم.) ُتَعاقَ  الَ  لَِكيْ  اْلَحَياِة، ِنْعَمةَ  َمَعُكمْ  أيضا
 جمعھما اثنين بين مقّدس رباط الزواج أنّ  فأّكد ،الطالق عن الناتج الضرر مثل المرأة له تتعرض كانت الذي
   .28اإلنسان يفرقھما فال هللا
  

ً  ،29سبب أليّ  امرأته يطلّق أن للّرجل يحلّ  "ھل السؤال: ھذا سأله من السالم عليه وأجاب    يؤّنب جوابا
  .30نساءكم" تطلّقوا أن لكم أذن قلوبكم قساوة أجل من ونّصه" الرجل

  
 فقط ليس األمن مجلس عبر 2000 عام في المتحدة األمم اعترفت" حيث 1325 القرار يخص وفيما  
ً  ولكن النساء على للنزاعات الخاص بالتأثير  نشطة مصلحة صاحبات باعتبارھن النساء تضمين إلى بالحاجة أيضا

   وھو واألمن، والسالم المرأة بشأن 1325 رقم قراره األمن مجلس واصدر وحلھا. الصراعات درء مجال في
 في "وجاء ،]151 األنعام:[ "بالحق إال هللا حرم التي النفس تقتلوا ال" الكريم: القرآن في فنقرأ ،األديان تؤيده ما

 – عنھما هللا رضي – عمر ابن عن المسلحة، والنزاعات الحروب في واألطفال النساء قتل تحريم النبوي الحديث
 عليه هللا صلى هللا رسول فنھى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مغازي بعض في مقتولة امرأة ُوِجَدت " قال: أنَّه

  .والصبيان" النساء قتل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول "فأنكر رواية: وفي والصبيان" النساء قتل عن وسلم
  

  االجتماعي النوع أساس على القائم العنف تعريف  -2
  

 إرادة ضدّ  ُيرَتكبُ  ُمْؤذ فعل لكل شامل مصطلح ھو االجتماعي النوع أساس على القائم العنف "إن  
 أعمال وُتشّكل ،)االجتماعي (النوع واإلناث الّذكور بين اجتماعّيا المحّددة الفروق على وَيعتمد ما، شخص
 واالتفاقيات المواثيق تحميھا التي اإلنسان حقوق من لعدد انتھاكا االجتماعي النوع أساس على القائم العنف

  .31الدولية"
  

  االجتماعي النوع أساس على القائم التمييز من واإلسالم المسيحية موقف  -3
  

ً نصوص واإلسالم المسيحية تتضمن    فالمحبة أشكاله: بكل العنف تكافح السالم عليھم لألنبياء ومواقف ،ا
  اآلخرين. مع للتعامل االنطالق نقطة ھي

                                                 
  .166-165 ص اللطيف، الجنس إلى نداء رضا، رشيد محمد  27
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 اسم المساعدات ھذه على الكنيسة وتطلق اآلخرين، مساعدة إلى ودعا العنف السالم عليه المسيح رفض  
 التي األعمال من وتعتبرھا واألرثودكسية الكاثوليكية الكنائس عند كبرى أھمية األعمال ولھذه الرحمة، أعمال
   .32والقداسة النعمة لنيل وسيلة تعتبر

  
   ً   .33ورفضه العنف معارضة مع طويالً  تقليًدا المسيحية تمتلك تاريخيا

  
 الكتاب وقاوم العنف إلى اللجوء وعدم والتسامح المحبة على يسوع تعاليم ركّزت الجديد العھد في  
 السالم عليه المسيح والدة العذراء مريم القديسة وتصدرت كبير، بتقدير وخصھا المرأة ضد التمييز المقدس
ً  كانت حيث المسيحية، في المرأة صورة  النصوص من الكثير سفاراالً  وتضمنت والجسد. الروح لطھارة نموذجا
 أمه إنسان كل "ليّقر :النص يقول واألم الزوجة خاصة وبصفه المرأة كرامة على وتحافظ وتأمر تحث التي
  ).3 :9 (الالويين سبوتى" وراعوو وأباه

  
 أمه، أو أباه سب قد يقتل. فإنه أمه أو أباه سب إنسان "كل األم اھانة على العقوبات أقصى وفرضت  

 يفوق ثمنھا ألن .. يجدھا من فاضلة "امرأة عظيمة مكانة الفاضلة الصالحة للمرأة ).9 :20 (الالوين عليه" دمه
  ).30-10 :13 (االمثال الآللى..."

  
  المرأة ضد التمييز مكافحة  (أ)
  

 أنت السامرية: المرأة له اسقني...فقالت يسوع: لھا فقال ماء، لتأخذ البئر إلى سامرية امرأة "وجاءت  
 فأجابھا  السامرة. أھل مع يتعاملون ال كانوا اليھود فإن أسقيك؟ أن مني تطلب فكيف سامرية، وأنا يھودي
ً  ماء فأعطاك أنت نهم لطلبت اسقني، لك: يقول الذي ھو ومن هللا عطية تعرفين كنت لو يسوع:  ذلك وعند .حّيا
 في وساھم الموجودة، العادات يسوع تحدى ھذا بعمله  .34امرأة" يحادث رأوه لما ودھشوا التالميذ وصل
 وجعلوھا اليھودية المرأة بين فوارق وضعوا الذين المجتمع أفراد يمارسه كان الذي المرأة ضدّ  التمييز مقاومة
   ماء. تسقيه أن منھا ويطلب ويحادثھا السامرية، المسيح يجالس األوضاع ولتغيير السامرية، المرأة على متفوقة

  
 بيت "فدخل لوقا: إنجيل في الّرجل، على وفضلھا حسنة، معاملة المخطئة المرأة المسيح امل"وع  
 تحمل جاءت حتى الفريسّي، بيت في مّتكئ أنه علمت إن فما خاطئة، امرأة المدينة في وكان واّتكأ، الفريسيّ 
 وتقّبل رأسھا، بشعر سحھماوتم بالّدموع، قدميه تبلّ  وأخذت باكية، قدميه عند ورائه من ووقفت عطر، قارورة
 من لعلم نبّيا ھذا كان لو :قائالً  نفسه حدث ذلك دعاه الذي الفريسيّ  رأى فلما بالعطر. وتدھنھما بحرارة قدميه
  :قائالً  يسوع عليه فردّ  خاطئة، فإّنھا حالھا وما تلمسه، التي المرأة ھذه ھي
  

 قدميّ  غسلت فقد ھي أّما قدمّي، لغسل ماء لي تقّدم ولم بيتك دخلت إني المرأة؟، ھذه أترى سمعان.. يا  
   أنت قدمّي، تقبيل عن تتوقف لم دخولي فمنذ ھي أما واحدة، قبلة تقبلن لم وأنت بشعرھا ومسحتھما بالّدموع

  لھا: قال بالعطر...ثم قدميّ  دھنت فقد ھي أما بزيت، رأسي تدھن لم
  

                                                 
32  2011 University Oxford Christianity of Encyclopedia Bowden, Stephen John.  

33   to refused have Christ Jesus of precepts the follow literally to try who sects Christian small several of Members
 Britannica  Encyclopedia follow. that penalties civil or criminal the suffer to willing been have and nations military in participate

                                                                                                                                                  Pacifism.-Edition Rom 2004CD  

  .27+10-7 عالراب اإلصحاح يوحنا، إنجيل  34
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 بين من امرأة رفعت بھذا، يتكلم ھو وبينما  .35بسالم" اذھبي خلّصك، قد إيمانك ذنوبك، لك مغفورة  
 للذين طوبى "بل قال: أنه إال رضعتھما، اللذين والثديين حملك، الذي للبطن "طوبى قائلة: صوتھا الجميع

  .36بھا" ويعملون هللا، كلمة يستمعون
  

 بّشر وإذا" تعالى: فقال ويمن. بركة بالبنت التبكير واعتبر البنت، ميالد من التشاؤم عن اإلسالم نھىو  
 يدّسه أم ھون على أيمسكه به ّشربُ  ما سوء من القوم من يتوارى كظيم وھو مسوّدا وجھه ظلّ  باألنثى أحدھم
 النساء، بسورة الكريم القرآن سور من سورة تسميةو  .]59-58 :النحل[ "يحكمون ما ساء أال الّتراب، في

   للنساء. وتكريم تبجيل ھو ،مريم) (سورة المرأة باسم وسورة
  

  الصحة في الحق  (ب)
  

 قام السالم عليه المسيح أن فتجد  الصحة. في بالحق التمتع في والرجال النساء بين األديان تميز لم  
 أن قبل المسيح ولكن الزمن ذلك في نجاسة يعدّ  كان ومثلھا سنة، عشرة اثنتي لمدة تنزف ظلت سيدة بعالج
 وارتمت ترتجف، خائفة وھي المرأة فجاءته ثوبي، مسّ  من المسيح وسأل دمھا، ينبوع جفّ  وللوقت ثوبه، تمسّ 
 إلى رجل جاء  .37علّتك" من وتعافي بسالم فاذھبي شفاك، قد إيمانك ابنتي لھا:" فقال بالحقيقة وأخبرته أمامه
 فتعال الموت على مشرفة الصغيرة "ابنتي قائال: حبإلحا إليه وتوسل قدميه، عند ارتمى حتى رآه إن وما المسيح
 أمسك وإذ الصبّية كانت حيث حمونه...ودخلايز وھم كبير جمع يتبعه معه، فذھب ،افتحي لتشفى بيدك والمسھا
  .38تمشي" وأخذت حاال الّصبية فنھضت قومي.. أقول: لك صبّية أي قومي، "طليثا قال: بيدھا

  
 َوَلَقدْ " تعالى: هللا يقول يؤذيه مما وسالمته اإلنسان صحة على حافظةالم شأن في الواردة اآليات ومن  
ْمَنا َباتِ  ِمنَ  َوَرَزْقَناُھمْ  َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  فِي َوَحَمْلَناُھمْ  آَدمَ  َبِني َكرَّ يِّ ْلَناُھمْ  الطَّ  "َتْفِضيل َخلَْقَنا ِممَّنْ  َكِثيرٍ  َعَلى َوَفضَّ

ً َرِحيم ِبُكمْ  َكانَ  هللاَّ  نَّ إِ  أَنفَُسُكمْ  َتْقُتلُواْ  َوالَ " تعالى: قولهو .]70 اإلسراء:[  ُتْلقُواْ  َوالَ " تعالى: وقوله ،]29 :النساء[ "ا
ْھلَُكةِ  إَِلى ِبأَْيِديُكمْ   ظاھر في عليھا والمحافظة بالصحة االعتناء في كذلك الواردة اآليات ومن .]195 البقرة:[ "التَّ
اِبينَ  ُيِحبُّ  هللاَّ  إِنَّ " تعالى: قوله الجسد، وَّ  َواْشَرُبواْ  وُكلُواْ " تعالى: وقوله ،]222 البقرة:[ "اْلُمَتَطھِِّرينَ  َوُيِحبُّ  التَّ

  .]31األعراف:[ "اْلُمْسِرفِين ُيِحبُّ  الَ  إِنَّهُ  ُتْسِرفُواْ  َوالَ 
  

  المرأة عمل تمجيد  (ج)
  

ً  كان وإن المرأة عمل السالم عليه المسيح ويمّجد    الّصدقة في بفلسين ساھمت التي المرأة فيمدح ،بسيطا
   .39عندھا" ما كلّ  ألقت عوزھا فمن الجميع، من أكثر ألقت الفقيرة األرملة ھذه إن لكم "أقول فقال:

  

                                                 
  .50- 43 :7 حاإلصحا لوقا، إنجيل  35

  .28-27 :11 اإلصحاح لوقا، إنجيل  36

  .34-5:30 اإلصحاح مرقس، إنجيل  37

  .34-5:30 اإلصحاح مرقس، إنجيل  38

  .44-12:42 اإلصحاح مرقس، إنجيل  39
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 نصوص ھناك االجتماعي، النوع أساس على القائم العنف تكافح التي والمواقف النصوص إلى إضافة  
 إلى أحسنوا  العنيكم. باركوا  أعداءكم. أحبوا لكم فأقول أنا "وأما منھا: خاصة بصفة العنف تنبذ أخرى مسيحية

  .40ويضطھدونكم" إليكم يسيئون الذين ألجل وصلّوا مبغضيكم،
  

 وما األسرة أفراد بين بالعالقة يتعلق بما بالكم فما أعدائھم بمحبة أتباعھا تطالب المسيحية كانت فإذا  
  :يلي كما المسيء عن والتجاوز التسامح إلى الدعوة في بعيدا المسيحية ھبوتذ بالمرأة، الرجل عالقة يخص

  
ً  "من ضربك على خدك األيمن فحول له اآلخر -   ؛41"أيضا

فكما سامحكم   "احتملوا بعضكم بعضاً وليسامح بعضكم بعضاً، إذا كانت ألحد شكوى من اآلخر. -
ً  الرب، سامحوا أنتم    ؛42"أيضا

له، حتى يغفر لكم أبوكم الذي في  قمتم للصالة، وكان لكم شيء على أحد فاغفروا "وإذا -
   ؛السماوات زالتكم"

  "فدنا بطرس وقال ليسوع: يا سيد، كم مرًة يخطأ إليَّ أخي وأغفر له؟ أسبَع مراٍت؟ -

   ؛43فأجابه يسوع: ال سبَع مراٍت، بل سبعين مرًة سبَع مراٍت" -

البشر لبعضھم البعض بمسامحة هللا عز وجل لھم، "فإن كنتم مسامحة ھنا كما ربطت المسيحية  -
  وإن كنتم ال تغفرون للناس زالتھم،  تغفرون للناس زالتھم، يغفر لكم أبوكم السماوي زالتكم. 

   ؛44ال يغفر لكم أبوكم السماوي زالتكم"

ً  فر نحنويتلو المسيحيون في الصالة الربانية ھذه الكلمة الطيبة: "وأغفر لنا ذنوبنا كما نغ -  أيضا
   ؛للمسيئين إلينا"

وأن الظلم محرم في كافة األديان، العنف ضد النساء، يعتبر ظلما ضدھن. ورد في الكتاب  -
النھي عن اإلساءة إلى الفقير  وكذلك ،45المقدس: "اقض بالعدل وحامي عن الفقير والمسكين"

   ؛46وظلمه

-  ً عن تعدي اإلنسان على أخيه وظلمه، جاء في  وكان أصحاب المسيح وحواريوه، ينھون دائما
   .47رسالة بولس األولى إلى أھل كورينتوس ما يلي: "إن الظالمين ال يرثون ملكوت األرض"
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 لُيْردوھم شركاؤھم أوالدھم قتل المشركين من لكثير زين وكذلك" اآلية: ھذه في األبناء قتل القرآن وذمّ   
ً و .]137 م:األنعا[ "دينھم عليھم وليلبسوا  الناس قتل فكأنما األرض في فساد أو نفس بغير نفسا قتل "من أيضا
  .]32 :المائدة[ "جميعا الناس أحيا فكأنما أحياھا ومن جميعا

  
ً  األبناء قتل وسلّم عليه هللا صلّى الرسول واعتبر   ً  أي كبيراً  ِخْطئا ً  إثما    ،عظيما

  
   األبناء، قتل بعدم عھداً  البيعة أھل على الرسول واتخذ  

  
  الجنسين بين المساواة إقرار  (د)
  

  الخلق في  )1(  
  

ا َخَلْقَناُكْم "قال تعالى:  هللا الذي خلق الزوجين الذكر واألنثى، - اُس إِنَّ َھا النَّ  ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثىَيا أَيُّ
 ً َ َعلِيٌم َخِبيرٌ  َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبا ِ أَْتَقاُكْم إِنَّ هللاَّ . ]13: الحجرات[ "َوَقَباِئلَ لَِتَعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ

وخاطب سبحانه . ]44 الداريات:[ "ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلھم يذكرون"وقال تعالى: 
  ؛]27المؤمنون: [ "فاسلك فيھا من كل زوجين اثنين"نوحا قائال: 

"إن المسلمين وحينما يذكر هللا مناقب الصالحين من عباده يساوي بين الّرجال والّنساء  -
والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصابرين 

اِئِميَن وَ  َقاِت، َوالصَّ قِيَن َواْلُمَتَصدِّ اِئَماِت، والصابرات، والخاشعين والخاشعات، َواْلُمَتَصدِّ الصَّ
ْغفِرَ  ُ َلُھم مَّ اِكَراِت، أََعدَّ هللاَّ َ َكِثيراً َوالذَّ اِكِريَن هللاَّ ًة َوأَْجراً َواْلَحاِفِظيَن فُُروَجُھْم َواْلَحافَِظاِت، َوالذَّ

  .]35 األحزاب:[ َعِظيماً"
  

   .48الّرجال" شقائق الّنساء "إّنما والسالم: الصالة عليه قال كما  
  

   ومنھا: للمساواة، تؤّسس ومواقف آيات عدة المقدس الكتاب يحملو  
  

ثم قال هللا: "لَنصنع اإلنسان على صورتنا...فخلق هللا اإلنسان على صورته، على صورة هللا  -
  ؛49خلقه، الذكر واألنثى"

هللا في المسيحية ھو "اإلله المحب"، الذي خلق اإلنسان على صورته، بعد أن خلق السماوات  -
  واألرض، وھيأ له الكون الستقباله. 

  
  الجزاء في  )2(  

  
ً  َعِملَ  "َوَمنْ     "ِحَسابٍ  ِبَغْيرِ  فِيَھا ُيْرَزقُونَ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخلُونَ  َفأُْوَلِئكَ  ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ  أُنَثى أَوْ  َذَكرٍ  مِّن َصالِحا

 من يعمل "ومن ]195 13 :عمران آل[ أنثى" أو ذكر من منكم عامل عمل يضيع ال هللا "أن .]40 غافر:[

                                                 
  الجامع. صحيح في األلباني العالمة وصححه والترمذي داود وأبو أحمد اإلمام رواه  48

  .27-26 :1 اإلصحاح التكوين، كتاب المقدس، الكتاب  49



-96-  

  

 فأساس .]124 النساء:[ نقيرا" يظلمون وال الجّنة يدخلون فأولئك مؤمن، وھو أنثى، أو ذكر من الصالحات
 :اإلسراء[ والبحر" البرّ  في وحملناھم آدم بني كّرمنا "ولقد الصالح. والعمل التقوى ھو الناس بين التفاضل

  .][الحجراتأتقاكم" هللا عند أكرمكم "إنّ  .]70
  

ً  السالم عليه المسيح وقدم    من وأتباعه تالميذه كان فقد والمرأة، الرجل بين المساواة في عظيمة دروسا
 وأحسن الزنا، زوجھا على ثبت إذا الطالق طلب في الحق من المرأة ومكن سواء، حد على والنساء الرجال
 باإليمان بااللتزام المرأة وطالب أخريات، بشفاء قام كما كثيرات، لنساء معجزات وأجرى النساء معاملة المسيح
   منكم كان من" التوبة على وحثھن المنحرفات النسوة مع مشرفة مواقف وللمسيح واحش.الف ارتكاب وعدم
  ."بحجر فليرمھا خطيئة بال
  
  جسدھا في المرأة تحكم  )ھ(
  

 عادة وھي للمرأة إھانة وفيھا يريد، كما المرأة سدج في يتحكم أن للّرجل تسمح كانت عادة اإلسالم حّرم  
 يحمل الذي الولد على الحصول بغرض الّزوجة منه لتحمل الفرسان صفة له فحل لرجل زوجته الّزوج إعارة
 ھرتظ إذا المرأته يقول الّرجل "كان الرواية: ھذه في عنھا هللا رضي عائشة السيدة عن الفارس، ذاك صفات
 الرجل ذلك من حملھا يتبين حتى داأب يمسھا وال زوجھا، ويعتزلھا منه، فاستبضعي فالن إلى أرسلي طمثھا من
 ھذا فكان الولد، نجابة في رغبة ذلك يفعل وإّنما أحّب، إذا زوجھا أصابھا حملھا تبين فإذا منه، تستبضع الذي
  .50االستبضاع" نكاح

  
 ومن الّدنيا الحياة عرض لتبتغوا تحصنا أردن إن البغاء على فتياتكم تكرھوا وال" :تعالى وقال  
  .]33النور:[ رحيم" غفور إكراھھنّ  بعد من هللا فإن يكرھھن

  
ً  روي    فكرھت استشارتھا، غير من ثّيب، وھي أبوھا، زوجھا األنصارية جذام بنت خنساء أنّ  أيضا
   .51زواجھا" فأبطل وأخبرته، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأتت ذلك،

  
 هللا صلى هللا رسول فأتت قيس، بن ثابت زوجھا تبغض كانت هللا عبد بنت جميلة أن األخبار في ورد  

 أكره ولكن خلق؛ وال دين في أعتبه ما وهللا شيء، ورأسه رأسي يجمع ال ثابت وال أنا ال فقالت: وسلم عليه
ً  أطيقه وما اإلسالم، في الكفر  أشّدھم ھو فإذا الّرجال، من عدة في أقبل فرأيته الخباء جانب رفعت إني ،بغضا
 أرّدھا قالت: حديقته؟ عليه أترّدين وسلم: علي هللا صلى هللا رسول فقال وجھا، ھموأقبح قامة، وأقصرھم سوادا،
  .52بالطالق" لھا وقضى فال الّزيادة أما وسلم: عليه هللا صلى هللا رسول قال عليھا، وأزيده

  
  االجتماعي النوع أساس على القائم الجسدي العنف ضدّ  رسائل  (و)

  
 الموءودة "وإذا األنثى: قتل االسالم فمنع البشرية النفس قتل وخاصة الجسدي العنف كلھا األديان نھت  
 تقتلوا "وال اآليات: ھذه تعالى هللا نزلأ األطفال قتل على نھائيا وللقضاء  .]8 التكوير:[ قتلت" ذنب بأيّ  سئلت

                                                 
  .36 باب النكاح، كتاب البخاري، صحيح شرح الباري فتح العسقالني، حجر ابن  50

  .535 ص األول، الجزء كارھة"، وھي أبوھا يزوجھا "الثيب باب النكاح، كتاب الدارمي،السنن،  51
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 وإياكم، نرزقھم نحن إمالق خشية أوالدكم تقتلوا "وال .]151 األنعام:[ وإياھم" نرزقكم نحن إمالق من أوالدكم
 لُيْردوھم شركاؤھم أوالدھم قتل المشركين من لكثير زين "وكذلك  .]31 اإلسراء:[ كبيرا" ِخْطئا كان قتلھم إنّ 

ً  الّنفس قتل تحريم وجاء .]137 األنعام:[ دينھم" عليھم وليلبسوا    اآليات ھذه في جلّيا
 األرض في فساد أو نفس بغير نفسا قتل "من .]51 األنعام:[ بالحّق" إال هللا حّرم التي الّنفس تقتلوا "وال
  .]32 المائدة:[ جميعا" الناس أحيا فكأنما أحياھا ومن جميعا الناس قتل فكأنما

  
 ،53النساء" ضرب عن نھوا الّرجال "كان فيه: تقول الصديق بكر أبي بنت كلثوم أمّ  عن حديث وھذا  
 رضى عائشة حديث من مسلم وأخرج  النساء. طلب على بناء وسلّم عليه هللاّ  صلّى الرسول ھو نھاھم والّذي
ً  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َضَربَ  َما" عنھا: هللا ً  َوال اْمَرأَةً  َوال ِبَيِدهِ  َقطُّ  َشْيَئا  الصالة عليه وقال  .54"َخاِدَما

 خيركم "خيركم ،56ألھله" خيركم "خيركم وسلم: عليه هللا صلى وقال ،55خياركم" ضربي "ولن والسالم:
  .58لئيم" إال أھانھن وال كريم إال النساء أكرم ما ألھله، خيركم وأنا ألھله خيركم "خيركم ،57للنساء"

  
   الجنسي العنف لمكافحة رسائل  (ز)

  
َمتْ  تعالى: قال اآلية ھذه في مؤبداً  تحريما المحارم سفاح المجال ھذا في اإلسالم حرم    َعَلْيُكمْ  "ُحرِّ
َھاُتُكمْ  اُتُكمْ  َوأََخَواُتُكمْ  َوَبَناُتُكمْ  أُمَّ َھاُتُكمُ  اأْلُْختِ  َوَبَناتُ  اأْلَخِ  َوَبَناتُ  َوَخاالُتُكمْ  َوَعمَّ ِتي َوأُمَّ  َوأََخَواُتُكمْ  أَْرَضْعَنُكمْ  الالَّ

َضاَعةِ  ِمنَ  َھاتُ  الرَّ ِتي َوَرَباِئُبُكمُ  َساِئُكمْ نِ  َوأُمَّ ِتي ِنَساِئُكمُ  ِمنْ  ُحُجوِرُكمْ  فِي الالَّ  َدَخْلُتمْ  َتُكوُنوا َلمْ  َفإِنْ  ِبِھنَّ  َدَخْلُتمْ  الالَّ
 َكانَ  هللاََّ  إِنَّ  َسَلفَ  َقدْ  َما إاِلَّ  اأْلُْخَتْينِ  َبْينَ  َتْجَمُعوا َوأَنْ  أَْصالِبُكمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  أَْبَناِئُكمُ  َوَحالِئلُ  َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َفال ِبِھنَّ 

   .]23 النساء:[ َرِحيماً" َغفُوراً 
  

 سواء العقد، بنفس الولد وولد الولد، على فتحرم عال، وإن والجد، األب زوجة بالمصاھرة يحرم ومما  
َساِء" ِمنَ  آَباُؤُكمْ  َنَكحَ  َما َتْنِكُحوا "َوال تعالى: لقوله النسب، من أو الرضاع، من األب أكان   .]22 النساء:[ النِّ

  
 تحريما الرجل على يحرمن نساء وھناك بالنسب". يحرم ما بالرضاع "يحرم النبوي: الحديث وفي  
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن منھن: الزواج يمكن العذر زال وإذا مؤقتا،

  .وخالتھا" المرأة بين وال وعمتھا، المرأة بين يجمع "ال قال:
  

 ؛المسلحة] والنزاعات الحروب أثناء خاصة [االغتصاب الجنسي العنف جرائم ضد المرأة حماية تعزيز  
  بحجر. أوال فليرجمھا خطيئة بال منكم كان من لھم: قال النص ھذا نجد المسيحية {في الشرف، باسم للجرائم ال
  

  لھا: وقال فاعتدل مكانھا، من واقفة والمرأة يسوع وبقي واحداً  واحداً  فخرجوا  

                                                 
  النساء. ضرب في باب النكاح، كتاب داود، أبي سنن أنظر  53

  .4296 رقم، حديث الصحيح، الجامع  54

  .9/302 البارين فتح حجرن ابن  55

  .2/159 النساء، معاشرة حسن في باب النكاح، كتاب السنن، الدارمي،  56

  السيوطي. ،12-2/11 الخاء، حرف الصغير، الجامع الدين، جالل  57

  .12-2/11 الخاء، حرف الصغير، الجامع يوطي،الس  58
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  سّيد، يا أحد ال أجابت: منھم؟ أحد عليك يحكم ألم المرأة؟ أّيتھا ھم أين  
  

  .59تخطئين" تعودين وال اذھبي عليك، أحكم ال وأنا لھا: فقال  
  

 بعد بالمرأة الزواج ويحرم الزنا......} في األربعة الشھود وإلزامية النساء، قذف تحريم اإلسالم وفي  
 شھداء لھم يكن ولم أزواجھم يرمون "والذين تعالى: لقوله بالزنا، لھا الزوج اتھام إثر الزوجين بين المالعنة

 من كان إن عليه هللا لعنة أن والخامسة الصادقين، لمن إنه با شھادات أربع أحدھم فشھادة أنفسھم إال
 إن عليھا هللا غضب أن والخامسة الكاذبين، لمن إنه با شھادات أربع تشھد أن العذاب عنھا ويدرأ الكاذبين،

  .]9-6 النور:[الصادقين" من كان
  

 شھداء ربعةبأ يأتوا لم ثم المحصنات يرمون "والذين :بالزنى النساء يتھمون الذين متوعداً  -تعالى قال  
 وأصلحوا ذلك بعد من تابوا الذين إال الفاسقون ھم وأولئك أبدا شھادة لھم تقبلوا وال جلدة ثمانين فاجلدوھم

 عند فأولئك بالشھداء يأتوا لم فإذا شھداء بأربعة عليه جاؤوا "لوال وقوله: ]4 :[النور رحيم" غفور هللا فإن
 شھداء أربعة " بالزنا: زوجته يّتھم جاء لمن وسلم عليه هللا صلى الرسول وقال  ].13 [النور:الكاذبون" ھم هللا
   .ظھرك" في حدّ  وإال

  
 أّنى حرثكم فأتوا لكم حرث "نساؤكم تعالى: هللا قال بالكالم، والتلطف التقديم تحتاج الجنسية العالقة  
   ].223 رة:[البقالمؤمنين" وبّشر مالقُوه أّنكم واعلموا هللا واّتقوا ألنفسكم وقّدموا شئتم

  
 [البقرة:"لھن لباس وانتم لكم لباس ھن نسائكم، إلى الرفث الصيام ليلة لكم أحل" تعالي: هللا يقول  

 خلقكم الذى ربكم أتقوا الناس أيھا يا" :تعالي هللا يقول والمحبة، واللطف المالصقة تعني "لباس" وكلمة .]187
 إن واألرحام به تساءلون الذى هللا واتقوا ونساء كثيراً  رجاال منھما وبث زوجھا منھا وخلق واحدة نفس من
ً  عليكم كان هللا  الكتاب وفي الجنسي. العنف عن النھي تشمل فيما تشمل عامة والتقوى ]،1 [النساء: رقيبا

امِ  ُكلَّ  أَْحَبْبَتَھا الَِّتي اْلَمْرأَةِ  َمعَ  َعْيًشا "ِاْلَتذَّ  المقدس: اَھا أَْعَطاكَ  الَِّتي َباِطلِكَ  َحَياةِ  أَيَّ ْمِس، َتْحتَ  إِيَّ امِ  ُكلَّ  الشَّ  َباِطلَِك، أَيَّ
  .]9 :9 الجامعة[ الشَّْمسِ  َتْحتَ  َتْتَعُبهُ  الَِّذي َتَعِبكَ  َوِفي اْلَحَياةِ  ِفي َنِصيُبكَ  ذلِكَ  ألَنَّ 
  

َھا   َجاُل، أَيُّ ً  اْلَمِسيحُ  أََحبَّ  َكَما ِنَساَءُكمْ  أَِحبُّوا الرِّ  "يجب ).25 :5 أفسس( ألَْجلَِھا، َنْفَسهُ  َوأَْسَلمَ  اْلَكِنيَسةَ  أيضا
  ).5 :28 أفسس( نفسه" يحب امرأته يحب من كأجسادھم، نساءھم يحبوا أن الرجال على

  
 امرأته، واحد لكل "ليكن الزوجات تعدد المسيحية حرمت األسرة جو االستقرار يسود أن أجل ومن  
ْبَيةِ  َشَباِبَك، ِباْمَرأَةِ  َواْفَرحْ  ُمَباَرًكا، َيْنُبوُعكَ  "لَِيُكنْ   ).2 :7 كورنثوس( رجلھا" واحدة لكل وليكن  اْلَمْحُبوَبةِ  الظَّ

ِة. َواْلَوْعَلةِ  ِھيَّ ِتَھا َوْقٍت، ُكلِّ  ِفي َثْدَياَھا لُِيْرِوكَ  الزَّ ٍة، اْبِني َيا ُتْفَتنُ  َفلِمَ  َداِئًما. اْسَكرْ  َوِبَمَحبَّ  َغِريَبًة؟ َوَتْحَتِضنُ  ِبأَْجَنِبيَّ
  .)20-18 :5 (األمثال

  
  االجتماعي النوع أساس على القائم السياسي العنف لمكافحة رسائل  (ح)

  
  .سيالسيا المجال في المشاركة في والمرأة الرجل بين المساواة  

                                                 
  .11- 3 :8 اإلصحاح يوحنا إنجيل  59
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َھا َيا" :تعالى قال   ِبيُّ  أَيُّ َِّ  ُيْشِرْكنَ  الَّ  أَن َعَلى ُيَباِيْعَنكَ  اْلُمْؤِمَناتُ  َجاءكَ  إَِذا النَّ ً  ِبا    َيْسِرْقنَ  َواَل  َشْيئا
 َفَباِيْعُھنَّ  َمْعُروفٍ  ِفي َيْعِصيَنكَ  َواَل  َوأَْرُجلِِھنَّ  أَْيِديِھنَّ  َبْينَ  َيْفَتِريَنهُ  ِبُبْھَتانٍ  َيأِْتينَ  َواَل  أَْواَلَدُھنَّ  َيْقُتْلنَ  َواَل  َيْزِنينَ  َواَل 

ِحيٌم" َغفُورٌ  هللاََّ  إِنَّ  هللاََّ  َلُھنَّ  َواْسَتْغِفرْ   أولياء بعضھم والمؤمنات "والمؤمنون كذلك: وقال  .]12 [الممتحنة: رَّ
 أولئك ورسوله هللا ويطيعون الّزكاة ويؤتون الّصالة ويقيمون رالمنك عن وينھون بالمعروف يأمرون بعض

   .]71 [التوبة: حكيم" عزيز هللا إنّ  هللا سيرحمھم
  

 أمّ  كانت حيث األولى العقبة ليلة منذ فيھا الّنساء شاركت التي الّسياسة، أمور أخصّ  من البيعة وتعدّ   
 شھدت كما وسلّم، عليه هللا صلّى الّرسول وبايعن العقبة ليلة حضرن ممن المازنية كعب بنت نسيبة عمارة
   يسرقن وال شيئا با يشركن ال أن لىع الّنساء وسلم عليه هللا صلى الرسول وبايع الثانية، البيعة المرأة
   .60معروف في يعصينه وال وأرجلھن أيديھن بين يفترينه ببرھان يأتين وال يزنين وال
  

 أن حتى الحكيم، السياسي الرأي وصاحبة الدين أمور في الفقھية للمرأة مثاال النبيه" "خالدة وضربت  
 أخقيقامو الكاھن حلقيا (فانطلق المقدس: الكتاب في ورد الشريعة، سفر أمر في يستشيرھا كان يوشيا الملك

 المقيمة الملكية، الثياب حارس حرحس بن تقوة بن شلوم زوجة خالدة النبية واستشاروا وعسايا وشافان وعكبور
 ھذا :إليّ  أرسلكم الذي للرجل قولوا إسرائيل، إله الرب يقول ما ھذا لھم: فقالت أورشليم، من الثانية المنطقة في
 يھوذا ملك قرأه الذي السفر في الوارد الوعيد كل أھله وعلى الموضع ھذا على أجلب أنا ھا الرب: يقول ما

   الذي غضبي فاحتدم آثام، من أيديھم تجنيه بما سخطي ليثيروا أخرى، آللھة وأوقدوا نبذوني ألنھم
 يقول ما إليك له: تقولون ما فھذا الرب، لتستشيروا أرسلكم الذي يھوذا ملك ا/ا الموضع، ھذا على ينطفئ ال

 ما سماعك لدى الرب أمام وتواضعت رق، قد قلبك أن حيث من كالم: من سمعت ما بشأن إسرائيل إله الرب
 قد فإنني أمامي، وبكيت ثيابك ومزقت ولعنة، دھشة مثار يصيروا بأن أھله، وعلى الموضع ھذا على به قضيت
ً  أنا استجبت  الموضع بھذا سأنزله ما عيناك تشھد وال بسالم، قبرك في فتدفن أتوفاك أنا ھا لذلك رجاءك، أيضا

  ).20-14 :22 يالثان (الملوك يوشيا)( الملك إلى رّدھا الرجال فحمل شّر، من
  

  العلم في المرأة وحق األمية لمكافحة رسائل  (ط)
  

 والذين منكم آمنوا الذي هللا "يرفعتعالى: قال العلم، طلب في والرجل المرأة بين اإلسالم يفرق لم  
 ولھذا والمرأة الرجل لتستغرق العموم بصيغة العلم طالب كلمة وجاءت  .]11 [المجادلة:درجات" العلم أوتوا
 النساء قالت قال: الخدري سعيد أبو روى العلم في بحقھا تطالبه وسلم عليه هللا صلى الرسول المرأة قصدت
 فوعظھنّ  فيه لقيھنّ  يوما فوعدھن نفسك، من يوما لنا فاجعل الرجال، عليك غلبنا" سالم:وال الصالة عليه للنبي

 الصالة عليه وقال .62الرجال مع الخير ومجامع المسجد في يحضرنھا التي الدروس على زيادة 61وعلمھّن"
   فتزوجھا أعتقھا ثم تأديبھا فأحسن وأّدبھا تعليمھا فأحسن فعلمھا وليدة عنده كانت رجل "أّيما والسالم:

  .63أجران" فله
  

                                                 
  .4103 رقم حديث السالم، كتاب من مسلم وصحيح ،1182 رقم حديث الجنائز كتاب الصحيح، الجامع ،البخاري  60

   رقم 1/195العلم" في حدة على يوما للنساء يجعل "ھل باب البخاري، صحيح شرح الباري، فتح العسقالني، حجر ابن  61
  .32 الحديث

  .198/ھ 1404 دمشق اإلسالمي، المكتب .ط ،18 ص اللطيف، للجنس نداء رضا، رشيد محمد  62
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 المسلم به المراد والمسلم 64مسلم" كل على فريضة العلم طلب " وسلم: عليه هللا صلى النبي وقال  
  ؛والمسلمة
  ؛65الدين" في يفقھه خيرا به هللا يرد "من وسلم: عليه هللا صلى وقال  
 العالم وإن يصنع بما رضا العلم لطالب أجنحتھا لتضع المالئكة "إن والسالم: الصالة عليه وقوله  
  .66الماء" في الحيتان حتى األرض في ومن السماوات في من له ليستغفر

  
  ؛التعلم فرض ديني وواجب شرعي -
   ؛للمرأة الحق في التعلم -
  ؛حق المرأة طلب العلم في كافة االختصاصات مثلھا مثل الرجل -
  ؛ثبت في تاريخ األديان وجود نساء تعلمن ومارسن مھنة التعليم -
  .الّرجال والنساء متساوون أمام الشريعة والقانون -

  
  االجتماعي لنوعا أساس على القائم االقتصادي العنف لمكافحة رسائل  (ي)

  
   منه. منعھاي أن في للّرجل والحق مستوياته، بجميع العمل حقّ  للمرأة األديان تكفل بالّنصوص  

  
 "للّرجال وقال: ].32 [النساء:اكتسبن" مما نصيب وللنساء اكتسبوا مما نصيب للّرجال" تعالى: قال  
 نصيبا أكثر أو منه قل مّما واألقربون الوالدان ترك مّما نصيب وللّنساء واألقربون الوالدان ترك مّما نصيب

  .]7 [النساء: مفروضا"
  

  ؛األھلية االقتصادية مكفولة للمرأة في األديان فال ِوالية للّزوج على أموال زوجته -
  ؛للمرأة ذمة مالية مستقلّة -
  ؛أھلية المرأة في إبرام العقود والمعامالت المالية كاملة -
  ؛أھلية المرأة في المتاجرة وتنمية رأس المال -
  ؛المشاركة االقتصادية على مستوى القرار والنتائجدور المرأة في  -
  ؛عمل المرأة ال يعارضه الشرع بل يشجعه، وتتحقق على أرض الواقع -
  .المرأة نصف المجتمع ومشاركتھا في البناء االقتصادي الزم شرعيّ  -

  
الةُ  قُِضَيتِ  َفإَِذا" تعالى: قوله منھا: المجال ھذا في كثيرة القرآنية واآليات    األَْرِض  ِفي َفانَتِشُروا الصَّ
 َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ " :تعالى قولهو ،]10 الجمعة:[ "ُتْفلُِحونَ  لََّعلَُّكمْ  َكِثيراً  هللاََّ  َواْذُكُروا هللاَِّ  َفْضلِ  ِمن َواْبَتُغوا

الَِحاتِ  الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  "لَِيْجِزيَ  وقال: ،]107 الكھف:[ ال"ُنزُ  اْلفِْرَدْوسِ  َجنَّاتُ  َلُھمْ  َكاَنتْ  الصَّ  ِمن الصَّ
ً  َعِملَ  "َمنْ  :تعالى وقوله ]45 :[العنكبوتَفْضلِِه" َبةً  َحَياةً  َفَلُنْحِيَينَّهُ  ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ  أُنَثى أَوْ  َذَكرٍ  مِّن َصالِحا  َطيِّ

ُھمْ  الَِحاتَ  ِمنَ  َيْعَملْ  "َوَمن :تعالى قولهو .]97 "[النحل:َيْعَملُونَ  َكاُنواْ  َما ِبأَْحَسنِ  أَْجَرُھم َولََنْجِزَينَّ  أَوْ  َذَكرٍ  ِمن الصَّ
 حضر إذا عليكم "كتب :تعالى قوله .]140 النساء:[ "َنقِيراً  ُيْظَلُمونَ  َوالَ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخلُونَ  َفأُْوَلِئكَ  ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ  أُنَثى
 سمعه بعدما بدله فمن المتقين، على حقا بالمعروف واألقربين للوالدين الوصية خيرا ترك إن الموت أحدكم

                                                 
  .220 رقم العلماء، فضل باب السنن، ماجه، ابن  64
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 ترك مما نصيب "للرجال وجلّ  عزّ  وقوله .]181-180 :[البقرةعليم" سميع هللا إنّ  بدلوه، الذين على إثمه فإنما
 [النساء: مفروضا" نصيبا كثر أو منه قل مما واألقربون الوالدان ترك مما نصيب وللنساء واألقربون الوالدان

 نصيب وللنساء اكتسبوا مّما نصيب للرجال بعض على بعضكم به هللا فّضل ما تتمّنوا "وال وجل عز وقوله ]7
  .]32 :النساء[عليما" شيء بكلّ  كان هللا إنّ  فضله من هللا واسألوا اكتسبن، مّما
  

 حقٍ  على نص )8-1 :27 (العدد سفر في رثاإل في المرأة حق على التأكيد المقدس الكتاب في ورد  
 نصيب ملك فتعطيھن صلفحاد بنات تكلمت بحقٍ  :قائالً  موسى الرب فكلم "... أبيھن ميراث في صلفحاد بنات
  .إليھن أبيھن نصيب وتنقل أبيھن أخوة بين
  

  االجتماعي النوع أساس على القائم العنف لمكافحة رسائل  (ك)
  

  األسرة داخل  )1(  
  

  .]228 "[البقرة:ِباْلَمْعُروفِ  َعَلْيِھنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  "َوَلُھنَّ  والواجبات الحقوق في للرجل ما مثل للمرأة  
  

 بالرضا تتمّ  التي ھي الديني المنظور في الزوجية المعاشرة الجنسين: بين مشتركة المسؤولية  
 على األبناء إكراه يجوز ال وقبول، بإيجاب إال يتم ال مكارمة عقد ھو الزواج عقد الزوجين، بين واالنسجام
  الحرب. أو السلم في سواء سنة) 18( القانونية السن قبل الزواج

  
 مفارقة في المرأة حق جسدھا] في المرأة تحكم عنصر في أمثلة [وردت الزوج اختيار في المرأة حق  
 موّدة الزواج نوعه. كان مھما العنف على مبنيا يكون أن يمكن فال للزوجين سكن الزواج شاءت، متى الزوج
 "ومن تعالى: هللا قال األسرة، داخل والتعاون المسؤولية، تقاسم إلى يؤدي متبادل واحترام الزوجين بين ورحمة
 لقوم آليات ذلك في إنّ  ورحمة موّدة بينكم وجعل إليھا لتسكنوا أزواجا أنفسكم من لكم خلق أن آياته

 منكم "وأخذن تعالى: وقال ]187 [البقرة:لھّن" لباس وأنتم لكم لباس "ھنّ  تعالى: قال ].21 [الروم:يتفّكرون"
 "وعاشروھنّ  وجل: عز قال بإحسان، يحتسر أو بالمعروف عشرة الزواج .]21 [النساء:غليظا" ميثاقا

 صلى الرسول وقال ].6 [الطالق: "عليھنّ  لتضّيقوا تضاروھنّ  "وال وجل: عز وقال ]19 [النساء:بالمعروف"
 بيت على راعية والمرأة بيته، في أھله على راع والرجل ... رعيته، عن مسؤول وكلكم راع "كلكم وسلم: عليه
  .67وولده" وجھاز
  

  المجتمع داخل  )2(  
  

   فقل العلم من جاءك ما بعد من فيه حاّجك "فمن تعالى: قال االجتماعية، الحياة في الحق للمرأة  
   الكاذبين" على هللا لعنة فنجعل نبتھل ثمّ  وأنفسكم وأنفسنا ونساءكم ونساءنا وأبناءكم أبناءنا ندع تعالوا
  .68]61 عمران: [آل
  

                                                 
     .299 ص التاسع، الجزء ،5200 الحديث رقم بيتھا" في راعية المرأة باب" النكاح، كتاب الباري، فتح حجر، ابن  67

  التحكيم. باسم كذلك تعرف كالمية مواجھة المباھلة  68



-102-  

  

 السياسات وتخطيط والدروس والمناقشات الصالة مقر المساجد وكانت المساجد ترتاد أن النساء حق من  
   وغيرھا. واالجتماعية االقتصادية

  
 عطّية أم "تقول التظاھرات: ھذه في لتشارك واألفراح؛ كاألعياد المناسبات في تخرج النساء وكانت  

 وذوات والحّيض العواتق واألضاحي، الفطر في ُنخرجھنّ  أن موالسال الصالة عليه هللا رسول أمرنا األنصارية:
 لھا يكون ال إحدانا هللا رسول يا قلت: المسلمين، ودعوة الخير ويشھدن الصالة فيعتزلن الحّيض فأما الخدور،
  .69جلبابھا" من أختھا لتلبسھا قال: جلباب،

  
 العنف تمنع أن الرحمة شأن ومن الرحمة على تأسست األديان إن المجتمع. كرامة من المرأة كرامة  
 في موضوع الرحمة "اسم أنّ  وبما هللا ةرحم تحت منضوية المرأة أن بما االجتماعي النوع أساس على القائم
 إليه، واإلحسان بالمرحوم رفقال إلى بھا اتصف من تحمل بحيث حيّ  نحو وانعطافه الخاطر لرقة العربية اللغة
 الحسنى أسمائه من مشتّقة وجل، عز هللا صفات من صفة والرحمة  .70المشاق" على وإعانته عنه، الضرّ  ودفع

 صدور وھو الرحمة حقيقة من األسمى الغرض إثبات تعالى هللا جانب في الوصف بھذا يراد الرحيم" "الرحمن
 أثبت فقد الشرعية، المنقوالت من الرحيم بالرحمان تعالى فوصفه ة.واإلعان واإلحسان الرفق من الرحمة آثار

 إيصال هللا إرادة إلى الشرع لسان في منقول فھي شيء" كل وسعت رحمتي قوله:" في هللا رحمة القرآن
 على وتعالى سبحانه وكتبھا 71القبيل" ھذا من الحسنى األسماء وغالب الّدنيا الحياة في مخلوقاته إلى اإلحسان

  .]54 األنعام:["الرحمة نفسه على ربكم "كتب سهنف
  

 النوع أساس على القائم العنفو النساء ضد العنف أمام والوقوف الرحمة المحمدية الرسالة مقاصد فمن  
 إال أرسلناك "وما تعالى: فقال ومحبة برفق يعاملھم للناس، رحمة محّمدا رسوله هللا أرسل ولذلك االجتماعي،

 "وتواصوا فقال: بينھم فيما بالرحمة المؤمنين عباده وجل عزّ  هللا أوصى وقد ]107 :[األنبياءللعالمين" رحمة
 اإلسالم أوصى بالنساء ورحمة الناس، يرحم ال من يرحم ال هللا فإنّ  .]3 العصر:[ "بالمرحمة وتواصوا بالصبر
 أو يبعھّن، أو خطفھّن، أو ابھن،اغتص أو دروعا، استعمالھن أو المسلحة النزاعات وفي الحروب في قتلھن بمنع

 قتل عن ونھى ذلك أنكر الغزوات بعض في مقتولة امرأة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وجد ولّما سبيھّن،
 أمر اإلسالم ألنّ  واألطفال؛ النساء حياة على بالحفاظ الحرب قادة وأوصى مسلم). (رواه والصبيان" النساء

 فردّية وممارسة خلق الّتسامح أنّ  كما القسوة. مغبة من محذرا الكامل اإليمان دالئل من وجعله العام، بالتراحم
 إلسالموا ورجاال. نساء الناس بين والمودة المحبة وتنشر التطرف وترفض الناس، بين الّتعامل تيّسر وجماعّية

 خلقنا "وما تعالى: هللا قال العفو"، و"الغفور الرحيم" "الرحمان تعالى هللا أسماء ومن فحوالصّ  ماحةالسّ  دين
 عز وقال ]85 :[الحجرالجميل" الصفح فاصفح آلتية الساعة وإن بالحقّ  إال بينھما وما واألرض السماوات

   ].199 [األعراف:الجاھلين" عن وأعرض بالعرف وأمر العفو "خذ وجل:
  

 الفرص في الجنسين بين المساواة تكفل بيئة في والرحمة، والتجاوز والّرفق، اللّين إلى التسامح ويحتاج  
 وقد باستمرار، النساء لھا تتعرض التي واإلھانة، والتحقير والتھميش واإلقصاء، العنف إلى ال واإلمكانات،

 تطبيقه إلى األرض في اإلنسان يدفع مّما "العدل" الحسنى هللا أسماء فمن ،والمساواة العدل مبدأ األديان أقرت

                                                 
  .13 رقم باب الصالة، كتاب الصحيح، الجامع البخاري،  69

  .1984 تونس طبعة ،169 ص األول، الجزء والتنوير، التحرير عاشور: ابن  70

  .170 ص األول، الجزء والتنوير، التحرير  71



-103-  

  

 األديان توحرم بالعدل"، تحكموا أن الناس بين حكمتم "وإذا تعالى: قال الحياة مجاالت كافة في يهعل والحفاظ
ا َغاِفالً  هللاَّ  َتْحَسَبنَّ  َوالَ " :القرآن في نقرأو الظلم الُِمونَ  َيْعَملُ  َعمَّ َما الظَّ ُرُھمْ  إِنَّ  األَْبَصاُر، فِيهِ  َتْشَخصُ  لَِيْومٍ  ُيَؤخِّ

 أََيْحَسبُ " :سبحانه وقوله ].43 ،42 [ابراھيم: ءَھَوا َوأَْفِئَدُتُھمْ  َطْرفُُھمْ  إَِلْيِھمْ  َيْرَتدُّ  الَ  ُرُءوِسِھمْ  ُمْقِنِعي ُمْھِطِعينَ 
 َكْيِدي إِنَّ  َلُھمْ  َوأُْملِي َيْعَلُموَن، ال َحْيثُ  مِّنْ  َسَنْسَتْدِرُجُھم" :تعالى وقوله  ].36 [القيامة: ُسًدى ُيْتَركَ  أَن اإْلِنَسانُ 

   ].45 ،44 [القلم: "َمِتينٌ 
  

 أََخذَ  إَِذا َربِّكَ  أَْخذُ  َوَكَذلِكَ " أ:قر ثم يفلته"، لم أخذه فإذا للظالم ليملي هللا إن وسلم:" عليه هللا صلى وقوله  
 "َينَقلُِبونَ  ُمنَقَلبٍ  أَيَّ  َظَلُموا الَِّذينَ  َوَسَيْعَلمُ " :تعالى وقوله ]،102 [ھود: "َشِديدٌ  أَلِيمٌ  أَْخَذهُ  إِنَّ  َظالَِمةٌ  َوِھيَ  اْلقَُرى

 النوع أساس على القائم العنف أشكال كل وبمنع المرأة عن بالّدفاع األديان تكّفلت وھكذا  ].227 [الشعراء:
  .االجتماعي
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