
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
õbäÛa@‡š@ÑäÈÛa@ò›çbäß@ÝîÛ†@

 
 
 
 
 
 
 

†a‡Ça@
†@Nô†ba@‡jÇ@Þbße@

 

òî÷îjÛaë@òîz—Ûa@òîàänÛa@òîÈ»@

µØi@òÔîqë@‰îÐänÛ@òîßìØ¨a@Ë@pbàÄäàÜÛ@ïû¾aë@ÐÛa@áÇ‡Ûa@Êë‹“ß



õbäÛa@‡š@ÑäÈÛa@ò›çbäß@ÝîÛ† 

@c@

 
 
 

 
@
 

 ورفضن أن .إلى كل النساء الالتي تعرضن للعنف لمجرد كونهن نساء
 .يكن ضحايا

 
 .وساعدن غيرهن على مقاومته .إلى كل النساء الالتي قاومن العنف

وكافحن بعزيمة ال تلين من أجل عالم خال من العنف ليس فقط ضد 
 .مة جميع البشر عالم إنسانى يحترم كرا.النساء؛ بل ضد أى إنسان

 
وإلى كل الرجال الذين وقفوا بشجاعة مع حركة النساء من أجل حقوقهن، 

 .وقدموا معنى جديدا إنسانيا للرجولة
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فى البداية أقدم امتنانى للزمالء فى مشروع بكين لدعوتى إلعداد هذا الدليل، محققين لى فرصـة                
كنت أتمنى أن يصدر هذا الدليل كعمل مشترك باسم          .رائعة للعمل فى مجال أؤمن بأهميته الشديدة      

أولى المنظمات النسوية التى عملت على قضـية        ،  المرأة الجديدة وجمعية التنمية الصحية والبيئية     
 .العنف ضد النساء منذ أوائل التسعينات، ولكن لألسف حالت الظروف القانونية دون أن يتم ذلك

 
فكار والتدريبات الواردة فى عدد من األدلة التدريبية بالعربية         لقد استعنت فى إعداد هذا الدليل باأل      

 لكننى هنا أوجه شكرا خاصا لمركز القاهرة لدراسات حقوق          -مسجلة فى نهاية الدليل   -واإلنجليزية
اإلنسان لسماحهم لى باالستعانة بالترجمة العربية التى أعدها المركز للدليل التدريبى من العمـل              

والتى ستصدر قريبا لتضيف موردا هاما للعاملين فى مجال حقـوق           ،  العالمىالمحلى الى التغيير    
كما أعبر عن امتنانى لمعهد العربى لحقوق اإلنسان فى تونس إلصـداره كافـة الوثـائق     . النساء

 .الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان على قرص مرن، مما سهل على استخدامها فى متن الدليل
 

التفاعل الشديد من كل الزمالء والزميالت الذين       : ة األولى للدليل أوال   وقد ساهم فى تطوير المسود    
شاركوا فى الورشة التدريبية الختبار الدليل، وثانيا المالحظات القيمة التى قدمتها الزميالت ماجدة             

ونولة درويش من مركز دراسات المرأة الجديدة، رغم         نادية عبد الوهاب   و عدلى من مركز النديم،   
  .امتنانى الشديد لعديدة، وضيق الوقت المتاح، فلهنمشاغلهن ا

 
وأخيرا أقدم شكرى وتقديرى للزميالت والزمالء من كل المنظمات الذين ساعدونى فـى تجميـع               

وأحمد زكى، ولمياء لطفى، ودالل صالح، وأمل عبد الحميد، وشـكر           ،  .المواد الالزمة بكل جدية   
الذى أضـفت لمسـاته فـى     إبراهيم شعبان.  د وإلى.خاص للعزيزة روز صالح لجهدها المتميز    

تنسيق الدليل طابعا خاصا، والى الصديق أيمن حسين، الذى أبدع غالفا معبرا عن أفكار الـدليل،                
 لما استطعت إنجـاز     – والحازمة   –وإلى الصديقة العزيزة إيمان حسن التى لوال مثابرتها الرقيقة          

 . هذا العمل فى هذا الوقت المحدود
 

@‡jÇ@Þbßeô†ba@
@àí†RPPS@
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  :  ١٣ 

 òÐÛþa@ÕÜ‚ë@ÒŠbÈnÛa@١٣ 
o  ١٤ النص التانى: ١تدريب 
o  ١٥ أنا مين: ٢تدريب 

 òí‡îÜÔnÛa@ôú‹Ûa@åß@Š‹znÛa@١٦ 
o  ١٦ الدائرة السحرية: ٣تدريب 

 ôú‹Ûa@†‡Èm@١٧ 
o  ١٧ شخبطةالرسم بال: ٤تدريب 
o  ١٨ نفس الصورة: ٥تدريب 

 óÇbà§a@ÝàÈÛa@١٩ 
o  ١٩ أعلى برج: ٦تدريب 

 nÛaë@pbÈÓìnÛapbÏìƒ@٢٠ 
o  ٢٠ التوقعات والتخوفات: ٧تدريب 

  

   ٢٣ 

o  ٢٣ ١ شفافية رقم: ٤تدريب 
o  ٢٤ اوراق للتوزيع: ٥تدريب 
  

  :   ٢٥ 

o  ٢٥ تساوى الفرص: ١تدريب 
o  ٢٧ الجنس، النوع، والتنشئة االجتماعية: ٢تدريب 
o  ٢٩ جنس أم نوع: ٣تدريب 
o  ٣٠ ما أحب، ما أفعل: ٤تدريب 
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o ٣١ ١شفافية رقم : ٢ تدريب 
o  ٣٢ ٢شفافية رقم  :٣تدريب 

  

 :    ٣٣ 

o  ٣٤ الخبرات الشخصية: ١تدريب 
o  ٣٥ )زهرة الحقوق (ترابط الحقوق: ٢تدريب 
o  ٣٦ األمم المتحدة وحقوق اإلنسان: ٣تدريب 

  

   ٣٩ 

o  ٣٩ نظام األمم المتحدة-١رقم  شفافية: ٣تدريب 
o  ٤٠ المجلس االقتصادى واالجتماعى-٢رقم  شفافية: ٣تدريب 
o  ٤١ آليات عمل لجنة حقوق اإلنسان-٣رقم  شفافية: ٣تدريب 
o  ٤٢ العالقة بين اللجان المعنية باالتفاقيات والسكرتارية-٤رقم  شفافية: ٣تدريب 
o ٤٣ موقع االتفاقيات من القانون المصرى-٥رقم  شفافية: ٣ تدريب 

  

  :   ٤٥ 

 õbäÛa@‡š@ÑäÈÛa@ZòßbÇ@òíúŠ@٤٧ 
o  ٤٧ الخبرة الشخصية للبعد النوعى للعنف: ١تدريب 
o  ٤٩ أين يمارس العنف: ٢تدريب 
o  ٥٠ تعريف العنف: ٣تدريب 
o  ٥١ شجرة العنف: ٤تدريب 
o  ٥٢ المواثيق الدولية والحق فى عدم التعرض للعنف: ٥تدريب 

 õbäÛa@‡š@ÑäÈÛa@åß@ñ†‡«@ÞbØ’c@٥٤ 
o  ٥٤ العنف األسرى: ٦تدريب 
o  ٥٥ من المسئول؟: االغتصاب: ٧تدريب 
o  ٥٧ تواطؤ المجتمع: االغتصاب: ٨تدريب 
o  ٥٩ االغتصاب الزوجى: ٩تدريب 
o  ٦٠ إمتى كان ممكن نقول أل؟: ١٠تدريب 
o ٦١ لعب أدوار: الختان: ١١دريب ت 
o  ٦٢ )شفيقة ومتولي (جرائم الشرف: ١٢تدريب 
o  ٦٣ خادمات المنازل: ١٣تدريب 
o  ٦٤ التحرش الجنسي: ١٤تدريب 
o  ٦٥ عنف المؤسسات: ١٥تدريب 
o  ٦٦ النساء والحرب: ١٦تدريب 
o  ٦٧ اإلعالم: ١٧تدريب 

 ÑäÈÛa@ô‡—nÛa@٦٨ 
o  ٦٨ المعرض: ١٨تدريب 
o  ٧٠ ر القانوندو: ١٩تدريب 
o  ٧١ لنضع قانوننا الخاص: ٢٠تدريب 
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o  ٧٣ الحملة: ٢١تدريب 
o  ٧٥ تطوير البرامج: ٢٢تدريب 
o  ٧٦ التقييم النهائي للدورة: ٢٣تدريب 

  

   ٧٧ 

o ٧٧ ١شفافية رقم : ٣ تدريب 
o ٧٨ أوراق للتوزيع: ٤ تدريب 
o ٧٩ ام األمم المتحدةنظ-نظام األمم المتحدة: ١شفافية رقم : ٥ تدريب 
o ٨٠ عمل تقرير عن حاالت العنف-٢شفافية رقم : ٥ تدريب 
o ٨١ ١٩٤٨اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -أوراق للتوزيع فى الجلسات: ٥ تدريب 
o العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة        -أوراق للتوزيع فى الجلسات   : ٥ تدريب

 ١٩٦٦والسياسية 
٨٤ 

o العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصـادية      -فى الجلسات أوراق للتوزيع   : ٥ تدريب
 ١٩٦٦واالجتماعية والثقافية 

٩١ 

o اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة       -أوراق للتوزيع فى الجلسات   : ٥ تدريب
١٩٧٩ 

٩٦ 

o اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب      -أوراق للتوزيع فى الجلسات   : ٥ تدريب
 ١٩٨٤ القاسية أو الالإنسانية أو المهينة المعاملة أو العقوبة

٩٧ 

o ١٠١  )١٩٩٢ (١٩ رقم التوصية العامة-أوراق للتوزيع فى الجلسات: ٥ تدريب 
o اإلعالن العالمى لمناهضة العنف ضد النساء      -أوراق للتوزيع فى الجلسات   : ٥ تدريب

١٩٩٣ 
١٠٣ 

o ي للسـكان   برنامج عمل المـؤتمر العـالم     -أوراق للتوزيع فى الجلسات   : ٥ تدريب
 ١٩٩٤والتنمية 

١٠٧ 

o ١١٢ ١٩٩٥إعالن ومنهاج عمل بكين -أوراق للتوزيع فى الجلسات: ٥ تدريب 
o ١٢١ األساطير والحقائق المتعلقة بالعنف األسرى: ٦ تدريب 
o ١٢٤ تعريف العنف المنزلى-قراءات: ٦ تدريب 
o فى ضرب الزوجات نتائج البحث الـديموغرا     -أوراق للتوزيع فى الجلسة   : ٦ تدريب

 ١٩٩٥والصحى لمصر 
١٢٦ 

o رؤى النخبـة والجمهـور     : العنف ضد المرأة  -أوراق للتوزيع فى الجلسة   : ٦ تدريب
 العام

١٣١ 

o ١٣٢ العنف داخل األسرة-شفافية: ٦ تدريب 
o  ١٣٣ القانون المصري-شفافية: ٧تدريب 
o ١٣٤ فتاة العتبة-أوراق للتوزيع: ٨ تدريب 
o ١٤٠  اغتصاب؟: ةانتهاك الزوج-أوراق للتوزيع: ٩ تدريب 
o ١٤٢ أساليب تجنب اغتصاب الزوج-أوراق للتوزيع: ٩ تدريب 
o ١٤٤ دراسات حالة :١٢ تدريب 
o  ١٤٥ العنف ضد خادمات المنازل-أوراق للتوزيع: ١٣تدريب 
o  ١٤٧ القانون الجنائى المصرى-١شفافية رقم : ١٤تدريب 
o  ١٤٩  )ن العملقانو(مشروع مدونة الشغل المغربية -٢شفافية رقم : ١٤تدريب 
o  ١٥٠ قوانين من بلدان أخرى-٣شفافية رقم : ١٤تدريب 
o  ١٥١ التقارير الدولية والتحرش الجنسى-أوراق للتوزيع في الجلسات: ١٤تدريب 
o   القانون المصري ال يعرف شـيئاً اسـمه        -أوراق للتوزيع في الجلسات   : ١٤تدريب

  !!التحرش الجنسي
١٥٢ 
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o  ١٥٥  من قانون اإلجراءات الجنائية٦٣ المادة-١شفافية رقم : ١٥تدريب 
o   المواد ذات الصلة فى اتفاقية مناهضة التعـذيب التـى          -٢شفافية رقم   : ١٥تدريب

 صدقت عليها مصر
١٥٦ 

o  ١٥٧ العنف ضد النساء فى أماكن االحتجاز-أوراق للتوزيع فى الجلسات: ١٥تدريب 
o   أثنـاء  ) ء المتعـة  نسـا (االسترقاق الجنسي   -قراءة لمجموعات العمل   :١٦التدريب

 الحرب العالمية الثانية
١٦١ 

o  ١٦٤ االغتصاب أثناء الحرب-قراءة لمجموعات العمل :١٦التدريب 
o  ١٦٥ نساء يواجهن الحرب-قراءة لمجموعات العمل :١٦التدريب 
o  ١٧٠ استمارة تقييم اليوم األول :٢٣التدريب 
o  ١٧١ استمارة تقييم اليومين الثاني والثالث :٢٣التدريب 
o  ١٧٢ استمارة تقييم عام :٢٣التدريب 
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يثير موضوع العنف ضد النساء كما كبيرا من الحساسيات عند مناقشته، وخاصة عندما يخـرج               
الموضوع من مجال الدراسات والبحوث إلى مجال الدعوة والمناصرة، ذلك أن العنف يمس كثيرا              

 على إحاطتها بأسوار مـن      -وليس مجتمعنا فقط  –من المجاالت التى تواطأت المجتمعات المختلفة       
األبوى، التى   العنف ضد النساء يبلور بشكل واضƠ عالقات القوة فى المجتمع          .صمت والتحريم ال

ولعـل واقـع أن معظـم        .تقوم على التمييز ضد النساء والتعامل معهن باعتبارهن جنسا أدنـى          
، هو بحد ذاته دليل على      المتقدمةالدراسات حول العنف جاءت فى البداية من المجتمعات الغربية          

اقتصـاديا  –ورغم التنـوع الشـديد       .لغل هذه الظاهرة فى المجتمعات اإلنسانية المختلفة      مدى تغ 
بين الدول المختلفة إال أن هناك تشابه شديد أيضا فى التقاء مختلف الثقافات              -واجتماعيا وسياسيا 

على مشروعية العنف، وفى الحصانة التى يتمتع بها مرتكبو العنف من العقاب القانونى، خاصـة               
 .يفترض فيها أن تقدم الحماية ما يحدث فى األسرة، أو فى المؤسسات التىعند
 

وقد شهدت التسعينيات من القرن الماضى جهودا هائلة حول قضية العنف النوعى ضـد النسـاء                
وقد جاءت هـذه الجهـود       .سواء على الصعيد العالمى، أو على صعيد العمل الوطنى فى كل بلد           

وعلـى المسـتوى    .  العالمية الدؤوب خالل السبعينيات والثمانينيات     تتويجا لعمل الحركة النسائية   
الدولى بدأ النقاش حول العنف ضد النساء على استحياء فى المؤتمرات الدولية للمرأة التى عقدتها               

  ).١٩٨٥كينيا / نيروبى– ١٩٨٠  كوبنهاجن– ١٩٧٥المكسيك ( األمم المتحدة 
 

للتصدى للعنف ضد النساء حدثت أثناء مؤتمر فيينا لحقوق         لكن النقلة األساسية فى الموقف الدولى       
، حيث صدر بعده اإلعالن العالمى لمناهضة العنف ضد النساء، ثم تـاله تعيـين               ١٩٩٣اإلنسان  

، ١٩٩٤مقررة خاصة لمتابعة قضية العنف ضد النساء هى السيدة راديكا كومارسوامى فى عـام               
قارير المتميزة، والتى كان أولها عالمة هامة حيث        العديد من الت   والتى قدمت خالل سنوات عملها    

 . قدمت فيه معالجة عميقة لقضية العنف ضد النساء أسبابه ونتائجه
 

المهم أن نذكر هنا أن لجنة اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لعبت دورا محوريا                 ومن
 اتفاقية المرأة ذاتها ال تتضمن مادة       ورغم أن  .فى قيادة الجهود الدولية لمناهضة العنف ضد النساء       

مستقلة عن العنف ضد النساء، إال أن بعض موادها تعرضت بشكل غير مباشر لـبعض أشـكال                 
العنف، كما أصدرت اللجنة عددا من التوصيات العامة التى تمس بعض مظاهر العنف بشـكل أو                

ألساسية لقضية العنـف     التى وضعت المعالجة ا    ١٩٩٢عام   ١٩التوصية العامة    أهمها هى  بƉخر،
ضد النساء، وطالبت الدول بأن تتضمن تقاريرها إلى اللجنة محورا إضافيا هو العنف ضد النساء               

 ١٩ ومن يقارن بـين التوصـية العامـة رقـم          .والجهود الحكومية وغير الحكومية للتصدى له     
يجد أن مضمون   واإلعالن العالمى لمناهضة العنف ضد النساء الذى صدر فى العام التالى لها، س            

 . من حيث األساس١٩اإلعالن هو نفسه مضمون التوصية 
 

وقد ساهمت كل تلك الجهود فى دفع العمل على المستوى الوطنى فى العديد من البلدان لمناهضة                
العنف ضد النساء، وقد حفلت التسعينيات بجهود متعددة، على صـعيد العمـل األهلـى، لعبـت                 

دا وشجاعا فى كسر حاجز الصمت الذى يحيط بقضية العنـف           المنظمات غير الحكومية دورا رائ    
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ضد النساء، وطرح مختلف جوانب وتجليات هذه القضية للنقاش العام، كما قدمت الخدمات والدعم              
وعلى المستوى الحكومى أصدرت العديد من دول العالم على سبيل           .للنساء الالتى تعرضن للعنف   

رى والذى ظل لفترات طويلة أحد المحرمات التى يصعب       المثال قوانين لمعالجة قضية العنف األس     
  .تناولها، ناهيك عن إصدار تشريعات بشأنها

 
وفى مصر لعبت المنظمات غير الحكومية دورا رائدا فى طرح وتناول قضية العنف ضد النساء،               

 كانـت   وقد بدأت تلك الجهود فى أوائل التسعينيات وإن        .وإبراز أبعاده المتعلقة بالنوع االجتماعى    
وتنامت هذه الجهود بشكل خاص مع اإلعـداد والمشـاركة فـى             .من خالل جهود منظمات قليلة    

، والذى شهد نهضـة جديـدة       ١٩٩٤المؤتمر الدولى للسكان والتنمية الذى انعقد فى القاهرة عام          
لعمل المنظمات غير الحكومية فى مصر من خالل منتدى المنظمات غير الحكوميـة المصـرية               

ثم تأكد هذا التعاون     .تحضيرا للمؤتمر، وسمƠ لها بالتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات       الذى تشكل   
 والتنسيق أثناء اإلعداد والمشاركة فى المؤتمر الدولى الرابع للمرأة الذى انعقد فـى بكـين عـام                

لتؤكد على مدى انتشـار ظـاهرة       ) ١٩٩٥(وجاءت نتائج المسƠ الصحى والديموغرافى       .١٩٩٥
أن واحدة من كل ثالث نساء متزوجات ممن شملهن المسƠ قد            العنف ضد النساء، حيث أوضحت    

قد تعرضـن   % ٩٧تعرضت للضرب على األقل مرة فى السنة السابقة للمسƠ، كما أوضحت أن             
  .أيضا لختان اإلناث

 
 هذه المؤتمرات، وخاصة النقاش العام الذى دار فى وسائل اإلعالم حول وثائق كـال               لقد ساهمت 

المؤتمرين، فى الدفع بقضية العنف ضد المرأة إلى جدول أعمال العديد مـن المنظمـات غيـر                 
الحكومية فى مصر، وتكونت أشكال من العمل المشترك حول قضية العنف، أبرزها شبكة سالمة              

 لتناول قضية العنف ضد النساء وضمت عددا من المنظمـات غيـر              التى شكلت خصيصا   ١٩٩٧
الحكومية، ومشروع الدعم الفنى والمؤسسى للمنظمات غير الحكومية لتنفيذ وثيقة بكين، والـذى             

وحتى المؤسسات الحكوميـة تناولـت       .كان محور العنف ضد النساء، أحد المحاور الستة لعمله        
اليا لعمل المنظمات غير الحكومية؛ حيث تبنى المجلـس         قضية العنف ضد النساء، وإن جاء ذلك ت       

القومى للطفولة واألمومة قضية العنف ضد الفتيات كأحد أولوياته، وأنشأ المجلس القومى للمـرأة              
 .مكتب شكاوى المرأة، والذى يتناول قضية العنف ضد النساء

 
أسيس تحالف بكين العنف    البدايات األولى اختارت المنظمات غير الحكومية التى شاركت فى ت          منذ

 وقد انتهت المرحلة األولى بورشة عمل العـين         .كأحد المحاور الستة التى اشتمل عليها المشروع      
كان محور   السخنة، والتى تم فيها اختيار ثالثة محاور للبدء فى تصميم وتنفيذ مشروعات ريادية؛            

 على أن تكون المشـروعات      العنف ضد النساء والفتيات من بين هذه المحاور، واتفقت المجموعة         
باإلضافة إلى ذلك صدر    . الريادية هى تأسيس مراكز لتقديم الخدمات للنساء الالتى تعرضن للعنف         

عن المرحلة األولى مشروع ملف إعالمى عن العنف ضد النساء، شاركت فـى تجميـع مـواده                 
  .ممثالت وممثلو العديد من المنظمات غير الحكومية

 
لة الثانية، كشفت المناقشات التى تمت داخل محور العنف، واللقاءات التى           ومع بداية أنشطة المرح   

للتوحد حول المفاهيم المرتبطـة      االحتياج تمت فى المحافظات حول قضية العنف ضد النساء عن        
بالعنف بشكل أعمق وعن االحتياج لمزيد من التدريب المتخصص قبل البدء فـى المشـروعات               

م العمل على تطوير مشروع الملف اإلعالمي ليصبƠ ملفـا متعـدد            ومن هذا المنطلق ت    .الريادية
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األغراض بحيث يساهم فى عملية التوحد حول المفاهيم بين المنظمات غير الحكومية المشـاركة              
  .فى المشروع

وقد تشكلت لجنة من داخل محور العنف لتطوير الملف اإلعالمي، ضمت هالة عبد القـادر مـن                 
 وعادل صـالƠ  ) المنيا(ة، وشريف سامى من جمعية حواء المستقبل        مركز قضايا المرأة المصري   
، وأميرة عبد الحكيم من الجمعية الوطنية لحقـوق اإلنسـان،           )سوهاج(من جمعية تحسين الصحة     

ونيفين عبيد وآمال عبد الهادى من المرأة الجديدة، وفاطمة عبداŸ من جمعيـة حـواء المسـتقبل                 
ووضعت تصورا تفصيليا للملف اإلعالمي،     ،   العمل لعدة شهور   وقد استمرت اللجنة فى    ).القاهرة(

 .ثم توقف عملها عندما توقف مشروع بكين ككل
 

وفى المرحلة الثالثة لتنفيذ المشروع الذى تشرف عليه جمعية التنمية الصحية والبيئية بدعم مـن               
طار ضيق الوقت   ومع استعادة أنشطة المشروع، وفى إ     ) اليونيسيف(منظمة األمم المتحدة للطفولة     

علـى تركيـز     )٢٠٠٣فبرايـر   (المتاح الستكماله، اتفق اللقاء األول الذى عقد فى العين السخنة           
الجهود على إصدار مطبوعة تكون بمثابة دليل تدريبى ومصدر للمعلومات فى آن واحد للمنظمات              

 . العاملة والمهتمة بقضية العنف ضد النساء
 

يبنى على الجهود السابقة مستفيدا من جميع االقتراحـات           الدليل وختاما ينبغى التأكيد على أن هذا     
الدليل يبنى علـى     وعالوة على ذلك فƎن هذا     .التى تمت من قبل داخل محور العنف فى المشروع        

العديد من الجهود السابقة سواء على المستوى الوطنى أو الدولى، ليس فى مجال العنف فقط بـل                 
والجديد الذى يقدمه هو الربط بـين        ). حقوق اإلنسان  –جتماعى  النوع اال (فى عديد من المجاالت     

ضد النساء فـى     معلومات متنوعة تضع قضية العنف     كل هذه المجاالت فى دليل واحد، مع توفير       
جميـع حقـوقهن    السياق األوسع أال وهو التمييز ضدهن بسبب كونهن النساء، وتأثير ذلك علـى          

درا من المعلومات عن مختلف جوانب قضية العنف ضـد          من جانب آخر يوفر الدليل ق      .اإلنسانية
 . النساء بحيث يمثل مادة مرجعية يمكن الرجوع إليها واالستعانة بها فى أنشطة متعددة

 
 آمال عبدالهادى

 ٢٠٠٣ديسمبر 
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التدريب على التعامل مع حاالت     ليƧ مƷƈ ǅراƤǉ ƭا الدليل      البد فى البداية من التأكيد على أنه        
العنف ضد النساء مباشرة، فهذا أمر يقتضى خبرات ومهارات عملية، ومعارف نظرية ال يتطرق              

ب عليهـا مهنيـون     ومثل هذه الخبرات تحتاج إلى خبرات تقنية يقوم على التدري          .إليها هذا الدليل  
 متخصصون فى المجاالت ذات الصلة مثل علم النفس، واألمراض النفسية والعصبية، والمشورة،           

ƣوعادة ما تحتاج تلك األنواع من التدريبات، إلى متابعة التدريب المبدئى من خالل التـدريب                .ال
  .أثناء العمل عبر فترات طويلة، تحت إشراف المتخصصين

كيد على أن المنظمات التى تنوى تقديم خدمات متخصصـة للنسـاء الالتـى             المهم أيضا التأ   ومن
 ).الـƣ .. .مراكز االستماع والمشورة، مراكز العالج والتأهيل، مراكز اإليـواء        (تعرضن للعنف   

 .تحتاج إلى تأهيل العاملين فيها عبر تلقى التدريبات الضرورية المشار إليها فى الفقرة السابقة
ى مساعدة المنظمات غير الحكومية على طرح قضية العنـف ضـد            مهمة هذا الدليل ه    •

النساء، وإدراجها فى برامج عملها، وتطوير عملها بشكل مستمر، خاصة فـى مجـاالت              
 . التوعية والدفاع والمناصرة والتأثير

توضيƠ المفاهيم المتعلقة بقضية العنف ضد النساء من خالل تدريبات متنوعـة يمكـن               •
 .ظمات غير الحكومية إعادة استخدامها فى مجتمعاتهم المحليةللمتدربين فى المن

 – دراسـات حالـة   –إحصائيات (توفير معلومات عن قضية العنف فى مصر وفى العالم        
 ).الƣ.. .- قوانين -مواثيق دولية

 الـوطنى   –عرض نماذج لǔليات والخبرات التى تم استخدامها على المستوى المحلى            •
 .مجال مناهضة العنف ضد النساء الدولى فى –اإلقليمى 

 استكشاف سبل إلدماج مناهضة العنف ضد النساء فى برامج المنظمات غير الحكومية  •
 وبأسـماء   –توفير قائمة بالمطبوعات والمواد السمعية البصرية المتوافرة باللغة العربية           •

اهضة العنف  وعناوين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية العاملة فى مجال من         
ضد النساء، والتى يمكن أن تساعد المنظمات التى تسعى لتقديم خدمات ميدانيـة للنسـاء               

 )الƣ..- المساعدة القانونية –اإليواء  - التأهيل – االستشارات -االستماع (
@

?   
ثـر كفـاءة، عنـدما      يتبنى هذا الدليل رؤية المشاركة التى تنبع من اإليمان بأننا نتعلم بصورة أك            

التأمل فى خبراتنا الشخصـية،      ومعارفنا المخزونة، عبر   تساعدنا التدريبات على استدعاء طاقاتنا    
وفى هذا اإلطار فƎن دور القائمين على التدريب من حيـث            .وتبادلها وتحليلها مع بعضنا البعض    

 مـن كـل األطـراف       فالمعلومات والمعارف تنبع  ،  األساس هو دور تيسيرى وليس تعليميا تلقينيا      
الميسر يتمثل من حيث األساس فى تسهيل علمية الـتعلم،          /المشاركة فى التدريب، ودور الميسرة    

 .وتبادل الخبرات والمعارف
 

تقوم معظم األنشطة والتدريبات فى هذا الـدليل علـى االنطـالق مـن الخبـرات الشخصـية                  
ء عليها للتعـرف علـى األبعـاد        المشاركات فى الجلسات المختلفة، بحيث يمكن البنا      /للمشاركين

المختلفة لقضية العنف وعلى تفنيد األفكار المغلوطة الشائعة، وعلى وضع تعريفـاتهم الخاصـة              
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ومن . لألمور، قبل التطرق إلى والمقارنة ب التعريفات القانونية الوطنية أو الدولية لنفس القضايا            
ام المشاركين فى طرح الحلـول      فى إسه  جانب آخر فƎن االنطالق من الخبرات الشخصية يساعد       

 .والتوصل لǔليات المناسبة التى يمكنهم استخدامها فى عملهم القائم بالفعل
 

 برامج العمـل    –االتفاقيات  (تربط األنشطة المختلفة بين األوضاع المحلية وبين المواثيق الدولية          
 إدراك أن قضـية     ، وهو ما يساعد علـى     )الƣ..المؤتمرات الدولية كمؤتمر بكين ومؤتمر السكان     

االجتماعية واالقتصـادية   (العنف تنتشر عبر كل الثقافات وكل المجتمعات، وتوجد فى كل الفئات            
، ويساعد بالتالى على اإلحساس بأننا فى قارب واحد مع اǓخرين، وعلينا أن             )والتعليمية والعرقية 

ى الـدول فـى مقاومـة       جميع الجهود للقضاء على العنف، تماما مثلما نتعاون مع باق          نستفيد من 
  .التمييز العنصرى والعبودية، أو فى مقاومة األمراض واألوبئة مثل السل والمالريا واإليدز

 
 للوثـائق   -الموجود عـادة  –كما أن البدء بالخبرات الشخصية يساعد على تجاوز الرفض المسبق           

ـ              ن الخبـرة الجماعيـة   الدولية باعتبارها ال تعبر عن ثقافتنا، وهو األمر الذى يعوق اسـتفادتنا م
للشعوب والثقافات األخرى، وفى نفس الوقت أيضا يساعد على اتخاذ موقف نقـدى سـواء مـن                 

  .القوانين المحلية أو الوثائق الدولية
 

/ لقد صممت التدريبات فى هذا الدليل بحيث تساعد مجتمعة علـى تنميـة قـدرات المشـاركين                  
  :المشاركات فيه على عدة مستويات

Ǎعǋاك التحيزات الشخصية الموجودة داخلنا فيما يتعلق بقضية العنف ضد النساء إدر:ال.  
ƹارƴالتعريفات القانونية– المواثيق الدولية – المعلومات حول انتشار العنف :الم . 
Ɩتحليل حاالت العنف من منظور حقوق إنساني:المهارا . 
ƿǋǂتغيير أسلوب العمل فى الواقع :الس. 

 
ب محدد على أحد هذه الجوانب، إال أنه ال يمكن الفصل بينها، فهـى عمليـة            وبينما قد يركز تدري   

متشابكة تتفاعل فيها العوامل المختلفة بشكل ديناميكى، بحيث يتم استدعاء الخبـرات والمعـارف              
المفـاهيم، والـرؤى     المشاركين، وإعادة فحصها بشكل نقـدى فـى ضـوء         /السابقة للمشاركات 

ة، وبحيث تتم غربلتها عبر عملية مستمرة، تحـدث مـن خاللهـا             والمهارات والمعلومات الجديد  
مواجهة مع المفاهيم التى تتقبل العنف أو تتواطأ عليه، وهى العملية التى يتم من خاللها تطـوير                 

  .الوعى، وتغيير السلوك
 

وأخيرا نشير إلى أن هذا الدليل التدريبى ليس هدفا بحد ذاته، بقدر ما هـو أداة لتحقيـق هـدف                    
فالمعارف التى نكتسبها من خبراتنا وخبرات       .ى هو مناهضة على العنف النوعى ضد النساء       رئيس

اǓخرين، ومن الدراسات والبحوث، ومن الوثائق الدولية، لن يكون لها أهمية ما لم تتـرجم إلـى                 
ولذا تسعى األقسام المختلفة للدليل إلى انخراط المشاركين فـى عمليـة             .ممارسة فعلية فى الواقع   

يمكـن لألطـراف المختلفـة      /اغة استراتيجية لمناهضة العنف من خالل تحديـد مـا يجـب           صي
عمله فى كل حالة بما فى ذلك تصوراتهم عمـا   )المنظمات غير الحكومية -المؤسسات المختلفة   (

وهو ما يمكن أن يساهم بعد ذلك فى إدماج العمل على مناهضة العنف              .يجب أن يتضمنه القانون   
 .مج وأنشطة منظماتهمضد النساء فى برا
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وعلى الصفحات التالية سنحاول مناقشة بعض األسئلة التى يثيرها الدليل والتى نأمـل أن تسـاهم                
 .اإلجابات عليها فى استخدام الدليل بأفضل األشكال

 

?    
 فـى تـدعيم     يمكن لكل المهتمين بقضية العنف ضد النساء االستفادة من الدليل بدرجات متفاوتـة            

لكن لتحقيق أقصى فائدة منه فƎن استخدام الدليل يحتاج أوال لفهم عميق لقضية العنف ضد               . عملهم
لخبرة عامة فى مجال التدريب بالمشاركة، وهو أمر حاسم فى نقاش القضايا            : ويحتاج ثانيا  .النساء

المشـاركات    خبـرة  - والبناء علـى     -ذات الحساسية الخاصة، حيث ينبغى االنطالق دائما من         
 .والمشاركين

 
التدريبات التى تعتمد على التحليل المبنى على         مثال -كما أن بعض التدريبات الموجودة فى الدليل      

كمـا أن    . يحتاج استخدامها لخبرة سابقة فى مجال التدريب فى قضايا النـوع           -النوع االجتماعى 
اج إلى فهم كاف بمجـال حقـوق        بعض األقسام مثل تلك المتعلقة مثال بƉليات حقوق اإلنسان، تحت         

ولذا تحتاج المنظمات التى ال تملك هذه الخبرة إلى االستعانة بخبرات المنظمات األخرى              .اإلنسان
 .فى تطبيق أجزاء بعينها

 
Ɩياǋمست Ɣعد Ǎǂالدليل ع ǃداƢاست ǅǀيم: 

كمورد لتدعيم األنشطة القائمة بالفعل فى مجال مناهضة العنف ضد النسـاء، أو لبـدء                •
 . عض هذه األنشطة خاصة على صعيد الدعوة والمناصرةب
العاملين فى المنظمات غير الحكومية على المستوى        إعادة تدريب مجموعات جديدة من     •

 .المحلى للتعامل مع قضية العنف ضد النساء وإدراجها فى برامجهم المختلفة

 
    /? 

ساس أوسع مشاركة من المتدربين والمتدربات، وهو عمليـة         ألن التدريب بالمشاركة يقتضى باأل    
لذا فƎن   مشتركة تفقد بعدها األساسى لو لم تتحقق المشاركة اإليجابية من المشاركين فى التدريب؛            

وإذا كان ذلك    .الميسر هى القدرة على تشجيع هذه المشاركة بأكبر قدر ممكن         /أهم صفات الميسرة  
تصال، فƎنه يقتضى أيضا الفهم العميق للموضوعات التى يتناولها         يقتضى الخبرة فى التواصل واال    

إدراك األمور الجوهرية فى كل جلسة وبالتالى القدرة علـى           فالفهم العميق يساعد على    .التدريب
كما أنه يسـاعد علـى       .توجيه النقاش لمعالجة هذه النقاط وتجنب التشتت فى دروب جانبية كثيرة          

من جانـب ثالـث،    .ل تعثر النقاش بما يعيده إلى حيويته مرة أخرى        طرح األمثلة المناسبة فى حا    
يساعد ذلك على أن يعرف الميسر حدوده بحيث، ال يرتبك حين يواجه بأسئلة تخرج عن نطـاق                 

 .وفى هذا السياق توفر الببلوجرافيا الملحقة بالدليل مورداً هاماً للميسرين والميسرات .معارفه
 

يعطيه للمتدربين من إحساس بالتمكين، وبأن لديهم ما يعطونه، ويلغى          إن أهمية هذا التوجه هو ما       
عالقة التراتبية بين المتدربين، والمدربين، بل وحتى بين المتدربين أنفسـهم فـى حالـة وجـود                 

      ƣوهذا أمر مهم للتدريب، ألنه عامل حيوي فى مدى          .مستويات مختلفة من الخبرات أو التعليم، ال
 التدريب، وتوصياته، وحماسهم للعمل على تطبيقها، وتطـوير عملهـم           تبنى المتدربين لمخرجات  

 . وفق الخبرات والمعلومات الجديدة التى نتجت عن التدريب
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الميسرة هو مساعدة المشاركين والمشاركات على اسـتدعاء        /إن أبرز المهام التى يقوم بها الميسر      
وإعـادة   ) التجارب الحياتية–إلعالم  ا– المعارف والقراءات العامة –التعليم  (الخبرات الشخصية   

 .قراءتها فى ضوء معارف جديدة، والنظر إلى سلوكياتنا فى ظل المعارف الجديدة التى نكتسـبها              
وهذا األمر ليس أمراً سهال يمكن تحقيقه فى زمن وجيز أو بشكل تلقائى بمجرد الحصول علـى                 

تتصارع فيها األفكار الجديدة مع تلك       المعلومات الجديدة، بل يحتاج إلى عملية مركبة عبر الزمن،        
  .الراسخة داخلنا سواء بوعى أو بدون وعى

 
 .فى حالة تطبيق الدليل التدريبى بكامله، أن يقوم بعملية التيسير فريق وليس فـرداً             األفضل  ومن  

فمن جانب التدريب طويل ويحتاج إلى جهد كبير خاصة وأنه يتعلق بقضية ذات حساسية، وإلـى                
من التناول المتوازن واالستعداد للتعامل بمرونة مع اǓراء المخالفة، وهو أمر يـؤثر             درجة كبيرة   

المهم إعداد فريق من     وفى المرحلة األولى سيكون من     .عليه اإلرهاق لو قام بالعمل شخص واحد      
الميسرين، على أن تتم االستعانة بعدد من المساعدين المحليين فى كل مرة بحيـث يـتم بشـكل                  

وفـى كـل     .د ميسرين محليين، يمكنهم متابعة استمرار عملية التدريب فى المستقبل         مستمر إعدا 
المهم أن يتم التنسيق قبل التدريب بوقت كاف بين فريق الميسرين، وخاصـة فيمـا                األحوال من 
اهيم المتعلقة بموضوع العنف، وأهداف التدريب، وآلية العمل وتقسيم األدوار، وأخيرا           يتعلق بالمف 

 .فيما يتعلق بالقضايا واإلشكاليات التى يتوقع أن تنشأ أثناء الجلسات المختلفة
 

  /? 
ياجهم لذلك، لـيس    المشاركون يحتاجون إليه، وأن يعلنوا عن احت      /ينبغى أوال أن يكون المشاركات    
أى أن تعلن اإلدارة احتياجها لعمل ذلك التدريب مع العاملين فى           . فقط كأفراد بل أيضا كمنظمات    

وهذا اإلعالن يتضمن عرض     .المنظمة، وأن يقرر األفراد اللذين سيتلقون التدريب احتياجهم لذلك        
البعض يقول إنـه لـن       .قىأسبابه، فƎن من يتلقى تدريبا ال يحتاج إليه، لن يستفيد منه بشكل حقي            

ولكن الحقيقة أن عمل التدريب مع مـن ال          .يخسر إذا حضر أى تدريب، بل سيستفيد بالمعلومات       
 المحدودة  -تبديد الموارد   : يحسون داخلهم باحتياج إليه يتضمن خسارة على عدة مستويات، أولها         

 وجهـد المشـاركين فـى       وثانيها تبديد وقت   .التى قد يكون هناك آخرون أشد احتياجا لها        -عادة
 .تدريب ال يرون له احتياجا مباشرا فى عملهم، ويصرفهم عن القيام بمهامهم األكثر إلحاحا

 
من المهم أن تكون هناك درجة من التجانس وفى نفس الوقت التنوع بين المجموعة التى ستشارك                

ة للمسـتويات   فمثال قد يكون من األفضل عمـل دورات منفصـل          .الدورات التدريبية /فى الدورة   
القيادية، والمستويات القاعدية فى المنظمات، أو مراعاة ذلك فى تقسيم مجموعات العمل وإعطـاء    
أولوية عرض مجموعات العمل، بحيث تقـوم المجموعـات األضـعف بـالعرض أوال، تليهـا                
المجموعات األعلى من الناحية الوظيفية، بحيث ال تؤثر التراتبية الوظيفية علـى حريـة تعبيـر                

وفى نفس الوقت فـƎن انتمـاء المشـاركين          .المشاركين عن آرائهم، أو طرح تجاربهم الشخصية      
لمنظمات متعددة يساعد على طرح خبرات متنوعة؛ وبالتالى زيادة االستفادة المتبادلـة، وحيويـة              

المهم دائما مراعاة التوازن بين هذين العاملين بحيث يتحقق التنوع الذى ال يصادر              ومن .التدريب
 . على حرية التعبير
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على مستوى إدارة المنظمة، وعلى     (وفى كل األحوال فƎن عمل استمارات للمشاركة فى التدريب          
مشاركة قد تساعد القائمين على التدريب على اختيار مجموعـة المشـاركين            /مستوى كل مشارك  

  .التوازن المطلوب بحيث تحقق
 

?   
تصميمه، بحيث يمثل    بداية يحتاج إلى عمل ذلك منذ     -ى مهمة أخرى  مثله مثل أ  –تقييم أى تدريب    

إن ذلك يسـاعد  . ويمتد إلى فترة طويلة بعد انتهائه     مكونا هاما فى كل مرحلة من مراحل التدريب       
وهناك جانبان أساسيان يشملهما    . على وضع مؤشرات لتقييم عناصر التدريب المختلفة منذ البداية        

 عملية التدريب بما فى ذلك التحضير للتدريب، والثانى تأثير التدريب على            األول هو كفاءة  . التقييم
 . عمل المنظمة التى تلقى أفرادها التدريب بالفعل

 
 Ǘǋƈ-ƒية التدريǂعم ǃتقيي : 

مع المشاركين أنفسهم، وبين فريق ) يوما بيوم( من المفيد أن تتم عملية تقييم مستمر أثناء التدريب       
وباإلضافة إلى أهداف الدليل العامة، واألهداف المحددة لكـل         . نهاية التدريب التدريب، وكذلك فى    

 .يوجد فى الفصل األول المتعلق بالتدريبات العامة، تدريب التوقعات والتخوفات          تدريب على حدة،  
وفى بداية التدريب تسجل توقعات المتدربات والمتدربين، وأهداف التدريب وتظل موجودة بشكل            

المشاركين بحيث تتم العـودة     / التدريب أو فى ملف العمل الخاصة بالمشاركات       واضƠ فى قاعات  
وسيكون من   .لها باستمرار، وهو ما يشكل بحد ذاته تدريبا غير مباشر على كيفية ممارسة التقييم             

المفيد أن تخصص جلسة فى نهاية التدريب، تتم فيها مناقشة قضية التقييم، من خالل مـا تمـت                  
 .أثناء التدريبممارسته بالفعل، 

 
Ǎمǋالي ǃالتقيي: 

وقد تصمم استمارات    .هناك آليات متعددة لتقييم التدريب، منها التقييم الشفوى، أو التقييم المكتوب          
على مقياس مـن عـدة درجـات         بعض التقييمات تقتصر على تقييم األنشطة      .خاصة لعمل ذلك  

تلك االستمارات إلى تقييم ينحو وعادة ما تؤدى    . )ضعيف جدا /ضعيف/مقبول/جيد/جيد جدا /ممتاز(
وهى ال تصلƠ فى     .المدربات، أو جلسات بعينها   /إلى الشكلية، خاصة مع الحرج فى تقييم المدربين       

المهم تصميم االستمارات بحيث تتيƠ مساحة لألفراد للتعبير عن أفكارهم مـن             حالتنا هذه، بل من   
أكثـر   ل، السـؤال عـن مـا هـى        على سبيل المثـا   . )لماذا؟(خالل توضيƠ أسباب اختياراتهم     

يمكن أن يكون بحد ذاته مؤشراً مهمـاً علـى تطـور            ،  ولماذا؟ اǓليات فائدة، /التدريبات/الجلسات
عـدم  /المدربات مؤشرŅا لمدى مالئمـة    /من جانب آخر تحمل للمدربين     .الوعى بموضوع التدريب  

  .مالئمة أساليب معينة فى التدريب
 

ǍƏهاǆال ǃالتقيي: 
المدربات لعمل استمارات استبيان قبل ثم بعد التدريب لقياس مدى اسـتفادة     /ينيسعى بعض المدرب  

والبعض يرى أنهذا النوع من أساليب التقييم ال يصـلƠ فـى           .المشاركين من التدريب  /المشاركات
المشاركين منذ البداية فى وضعية     /التدريبات التى تعتمد التوجه التشاركى، فهو يضع المشاركات         

 .قى، وهو األمر الذى يتنافى مع روح التدريب بالمشاركةالتلميذ المتل
المشـاركات مـن عمليـة      /عدم اسـتفادة المشـاركين    /يهدف التقييم النهائى لقياس مدى استفادة     

على أن بعض األسئلة قد تساعد على وضع مؤشرات عامة حـول             .التدريب،وهو أمر ليس سهال   
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ى تطوير، خاصة عندما تتكرر فـى اسـتمارات         أبرز الجوانب أو القضايا الخالفية التى تحتاج إل       
 : على سبيل المثال .المشاركين/ لكثير من المشاركات- أو التعليقات الشفهية– التقييم
 ؟.). مهارات– مفاهيم –معلومات (ما هو الجديد الذى أضافه لك هذا التدريب  -
  لماذا؟القضايا التى تحتاج إلى مزيد من النقاش، و/ أو ما هى أكثر األفكار  -
 ولماذا؟  ما هى الجوانب الشخصية التى ساعدك هذا التدريب على إعادة التفكير فيها؟ -
 ما هى األفكار التى ال تتفق مع رؤيتك تماما؟ -
 هل تغير موقفك من قضية ما بعد التدريب؟ رجاء ذكر ذلك؟ -

 
 مع الحرص على    –ب  جانبا يتعلق بƉليات التدري    المهم تضمين استمارة التقييم    من جانب آخر من   

وضع األسئلة بصياغات تتجاوز البعد الشخصى لتالفـى الحـرج، بمـا يسـاعد علـى تعبيـر                  
 :المشاركات عن رؤاهم النقدية، على سبيل المثال/المشاركين

 هل توفرت مساحة للتعبير عن كل اǓراء خاصة فى القضايا الخالفية؟ رجاء إعطاء أمثلة؟ -
عتبر إضافة إلى خبراتك فى مجال التدريب؟ رجاء إعطـاء          خبرات جديدة ت  /هل هناك خبرة   -

 أمثلة؟
 

وأخير فƎن وضع بند يتعلق باالقتراحات لتطوير التدريب فى المسـتقبل، يعكـس أيضـا تقييمـا                 
 :للتدريب وإن بشكل غير مباشر، على سبيل المثال

 مهارات تتعلق بقضية العنف النوعى ضـد النسـاء لـم          / معلومات/ هل هناك موضوعات   -
 يشملها هذا التدريب، ويمكن إضافتها فى المستقبل؟

  كيف؟ ولماذا؟ هل هناك جلسات كان يمكن عملها بطريقة مختلفة؟ ما هى؟ -
 

ويمكن االستعانة بنموذج التقييم اليومى، والتقييم النهائى الذى تم استخدامه بالفعـل فـى الـدورة                
الفصل الرابـع   حق  مال( .٢٠٠٣ ديسمبر   ٤-٢التدريبية التى تمت الختبار المسودة األولى للدليل        

 ) ١٧١-١٧٠ص 
 

 : تقييǃ تƙƉير التدريƙ-ƒاǆيا 
إن الهدف األساسي من التدريب على العنف هو دعم المنظمات غير الحكومية إلدماج مناهضـة               

وبالتالى فƎن أحد أسس نجاح هذا التدريب، أو قياس جديـة           .العنف النوعى فى برامجها وأنشطتها    
  .مشاركة فيه، هو مدى تأثر برامج المنظمات المشاركة وأنشطتها بهالمنظمات ال

 
من تلقوا التدريب،   (هذا الجانب من التقييم يتم عمله بعد مرور فترة زمنية كافية ألن تقوم المنظمة               

ويمكن عمل ذلـك التقيـيم       .بتطوير برامجها باالستفادة بالتدريب   ) بالتعاون مع الهيئة اإلدارية لها    
المنظمة، أو باالستعانة بمقيمين خارجيين، من خالل عمل تقرير عن التطورات التى            على صعيد   

المهـم الرجـوع إلـى       وسيكون من . حدثت فى برامج المنظمة وأنشطتها خالل عام من التدريب        
  .استمارات المشاركة التى قدمتها المنظمة للمشاركة فى التدريب، ومقارنتها بالتقرير المذكور
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 : التى يمكن استخدامها لقياس مدى تأثير التدريب على المدى الطويلومن المؤشرات
 المشروعات المدرة   – محو األمية    –الصحة  (إدخال مكون عن العنف فى البرامج القائمة        . ١

 ) الƣ-للدخل
 ). دار إيواء– خط ساخن –دعم قانونى (تأسيس برنامج عن العنف . ٢
 . المحلىاالتصال بالجهات المسئولة على المستوى. ٣
 .التشبيك مع المنظمات، والهيئات األخرى التى تعمل فى مجال العنف. ٤
 . عمل تدريبات أرقى فى اتجاه تأسيس خدمات محددة. ٥

 

  : 
Ǘǋƈ :ƹǆƴة بالƯالمرتب ǃيǉاƻالم ǅدد مƴل ǅيǀارƪالم ƿدراƋ 

نف بما يساعد على خلق أرضية مشـتركة        يهتم هذا القسم بتوضيƠ المفاهيم المختلفة المتعلقة بالع       
تنطلـق التـدريبات مـن       .بين المشاركين فى فهم قضية العنف والتوحد على التعريفات المختلفة         

الخبرة الذاتية والمحلية للمشاركين، لتصل إلى الخبرة العالمية بما يتجاوز التصورات النمطية عن             
 . حاسم فى تبنى موقف مناهض للعنفأن مفاهيم حقوق اإلنسان غريبة عن ثقافتنا، وهو أمر

 
 تشمل المفاهيم التى يتناولها هذا الدليل 

• ǍتماعƜǗا Ʊǋǆايا الƮƽǋ Ʀالتميي: 
 توضيƠ أن التمييز ضد النساء هو البنية الهيكلية التى يبنى عليها العنف، قـد ال يمثـل                 -

 .جود العنفالتمييز عنفا مباشرا ولكنه يوفر بيئة لتباين موازين القوى تساعد على و
توضيƠ دور التنشئة االجتماعية فى خلق فروق بين الجنسـين تتجـاوز االختالفـات               -

 . البيولوجية
ǅساǆǕا ƼǋقƟ : 

 . توضيƠ أن العنف هو انتهاك لحقوق اإلنسان -
 . توضيƠ إن انتهاك حقوق اإلنسان هو البنية التى ينشأ فيها العنف ويتم التواطؤ عليه -
 .ن المرتبطة بمناهضة العنفتوضيƠ حقوق اإلنسا -

 
 :ƺهǃ اǓبƴاد المƢتƻǂة لقƮية الƮ ƹǆƴد الǆساƙ :ƅاǆيا

 .أشكال العنف •
 .أنواع العنف •
 .من يرتكب العنف •
 .تعريف العنف والعنف األسرى •
 .العوامل التى تسعد على استمرار العنف •

 
 بǆاƅ مƹƽǋ مǆاƭǉ لƙ: ƹǆƴǂالƙا

 ). الƣ، المخدرات،المرض النفسى(بطه بأشياء أخرى تفنيد األوهام عن العنف التى تر •
 .احتماالت حدوث العنف لكل منا •
 – الحكومـات    –المنظمـات غيـر الحكوميـة       (تحديد مسئوليات األطراف المختلفـة       •

 ).المؤسسات المختلفة
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 اǑلياƖ التǍ يمǅǀ استƢدامها لمǋاƜهة الƹǆƴ التƴرƹ عǍǂ: رابƴا
  المحلـى – الـوطنى  - اإلقليمى –ة على الصعيد الدولى   التعرف على اǓليات الموجود    •
 تقييم األشكال التقليدية واألسـاليب      –) وضع أفكار لالستعانة مثال بمكتب شكاوى المرأة      (

  ).مجلس العائلة واستمرار موازين القوى المختلة( التى تستخدمها م Ʒ ح) الصلƠ(التقليدية 
لموارد المختلفة للدعوة والعمل لمناهضـة      التعرف على كيفية الوصول إلى واستخدام ا       •

 .)بببلوجرافيا(العنف 
 . ابتكار آليات جديدة–تطوير  •

 
 ).الơ..- تمǀيǅ اƽتƬادى – تǂƴيƟƬ– ǃة (Ƌدماƚ مǆاƮǉة الǍƺ ƹǆƴ الƴمل الراƢ : ǅǉامسا
@
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@
 يشتمل هذا القسم على عدد متنوع من التدريبات العامة، التى قد يستخدم بعضها فى بـدايات أى                 
دورة تدريبية، والبعض اǓخر يمكن استخدامه أثناء األقسام األخرى من الـدليل، وفقـا لتقـدير                

 باتجاه خلق االنسـجام بـين       كل مجموعة من التدريبات لها أهداف محددة تعمل        .الميسر/الميسرة
.. وإدراك وجود وجهات نظر متعددة حول نفس الشيء، والعمل الجمـاعى كفريـق،             المجموعة،

ƣباإلضافة إلى التدريبات المنشطة التى تستخدم الستعادة تركيز المجموعات، وكسـر رتابـة              .ال
 .العمل

فى بداية  )  العمل كفريق  – والتوقعات   –خلق األلفة   (يتم االختيار من بين هذه التدريبات        •
  .التدريب بحيث ال تزيد عن نصف اليوم األول

تستخدم التدريبات المتعلقة بتجاوز التفكير التقليدى، واختالف الـرؤى حـول نفـس              • 
وتصلƠ  ). العنف –حقوق اإلنسان    -النوع االجتماعى   (الموضوع خالل األقسام األخرى     

 .قسم إلى قسم آخرلبدايات األيام التدريبية، واالنتقال من 
وقبل الجلسات التى تعتمـد      .تستخدم التدريبات المنشطة فى جلسات ما بعد الغداء مثال         •

 .على تقديم المعلومات والمناقشات المكثفة
 

 :   : 
ن إذا كان المشـاركون ال يعرفـو      . يمكن اختيار أى من البدائل المطروحة وفقا لطبيعة المجموعة        

أما إذا كان المشاركون يعرفون بعضهم البعض        .بعضهم البعض يمكن اختيار تدريب النص التانى      
 فيمكن اختيار تدريب أنا مين؟ 
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ƹتعارف المجموعة وخلق جو من األلفة :الهد 
ƖاƜتياƟǗبطاقات صغيرة من لونين مختلفين • :ا 

 .لوحة قالبة •
Ɩƽǋدقيقة٤٠ التدريب مدة يستغرق هذه :ال  

  دقيقة١٥): عمل البطاقات  (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل
  دقيقة٢٥): التقديم للمجموعة (الخطوة الثانية 
 

ǍلǋǗا ƔǋƯƢال: 
 .المشاركين تعداد الثنائيات التى نجدها فى الحياة/ من المشاركات الميسر/تطلب الميسرة •

 -قـوس   /  سـهم  –ورقة  /قلم -حرامية  / عسكر   -لة  فت/ إبرة   –قمر  /  شمس   -نهار  / ليل  
 . الƣ-نعيمة/  حسن–هى /هو  -حادق /حلو -أسود / أبيض -أرض / سماء -نار / ماء

الميسر بكتابة الثنائيات على أوراق من لونين       / تقوم اثنتان من المشاركات بمساعدة الميسرة      •
 ).أخضر/ أبيض(ن مخالف مختلفين، بحيث يكتب كل طرف من الثنائيات على ورقة من لو

عليها أن يجد   / مشاركة باختيار بطاقة، وعليه   / توضع البطاقات فى علبة ويقوم كل مشارك       •
 .نصفه اǓخر دون أى كالم

وفقا لقائمة   يتبادل كل زوج من المشاركين بعض المعلومات عن بعضهما لمدة خمس دقائق            •
، وأكره فى الناس    ..ى الناس أن يكونوا   أحب ف  - االسم(  .أسئلة موضوعة على اللوحة القالبة    

 ...)..أن يكونوا
 

 : الƔǋƯƢ الƙاǆية
من خالل المعلومات التى عرفها     (مشاركة الطرف اǓخر إلى المجموعة      / يقدم كل مشارك   •

 ).عنها/عنه 
 . ما أحبه وما أكرهه، تسجل التعليقات على لوحتين مختلفتين •

 
• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

وحتان معلقتان فى القاعة طوال فترة الورشة التدريبية حيث أنهما تسـجالن            تبقى الل  •
المشاركات أثناء الورشـة، ويمكـن      / بشكل غير مباشر قواعد للتعامل بين المشاركين      

 .اإلشارة لها بين الحين واǓخر

يمكن فى حالة المجموعات التى يتواجد فيها النساء والرجال، وحصول المشاركات            • 
مثال أن يحصل الرجال على لوحـة       (ن على بطاقات لها دالالت النوع اǓخر        المشاركي/

مناقشة إحساسهم بذلك، وسيفيد ذلك كتحضير لمناقشـة  ) تحمل هى، أو نعيمة أو العكس     
 . تدريبات النوع فيما بعد
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ƹتعارف المجموعة وخلق جو من األلفة والمرح، واإلحساس باالرتباط :الهد. 
ƖاƜتياƟǗيمكن االستغناء عنها بكرة مطاطية(كرة من الخيوط الصوفية السميكة  :ا.( 

Ɩƽǋدقيقة٣٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 
  دقيقة١٥): تبادل الكرة (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل

 دقيقة١٥):المناقشة (الخطوة الثانية
 

ǍلǋǓا ƔǋƯƢال:  
 المشاغبة  –الهادية  . (ها تكون إيجابية من وجهة نظرها     تقوم كل مشاركة باختيار صفة لنفس      •
 ) الƣ...- الناصحة–
مشارك أخرى، تقوم   /أنا عزة حاللة العقد وتلقى بالكرة إلى مشاركة       . .تبدأ المشاركة األولى   •

المشاركة التى ألقيت لها الكرة بƎعادة اسم وصفة المشاركة السابقة دى عزة حاللة العقد وأنـا                
ثم تلقى الكرة إلى مشاركة ثالثة، حتى تتحـدث كـل المشـاركات وتتشـابك               زينب السريعة   

 . الخيوط
 .الميسر الصفات على اللوحة القالبة/فى نفس الوقت تسجل الميسرة •

 
 :الƔǋƯƢ الƙاǆية

مثال تسأل  : أو سلبية بعض هذه الصفات    / الميسر مع المجموعة مدى إيجابية    /تناقش الميسرة  •
هـل الهـدوء صـفة       هل يمكن أن تكون إيجابية؟ كيف؟      فة سلبية؟ هل المشاغبة ص  : الميسرة

 إيجابية؟ هل يمكن أن تكون سلبية ؟ كيف؟ 
 

• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

هذا التدريب يتيƠ قدرا من المرح، ويحافظ على االنتباه، حيث الكل يتوقع أن تصـله                •
 . الكرة فى أى لحظة

 .الفكرة/ددة حول نفس الشىءتساعد المناقشة على توضيƠ وجود رؤى متع •

فى حالة المجموعات الكبيرة يمكن استخدام كرتى خيط من لونين مختلفين، وال يكرر              •
الشخص الذى تلقى الكرة الحمراء مثال سوى أسماء من سبقوه فى تلقى الكرة الحمراء،              

 .. ونفس األمر مع الكرة ذات اللون اǓخر
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 :   : 
تهدف هذه المجموعة من التدريبات إلى تعلم التفكير فى األشياء بطريقة مختلفة والتحـرر مـن                
األفكار النمطية عن األشياء، كما أنها تساعد على االبتكار والتفكير الحر، باإلضافة إلى المـرح               

 وينبغـى  .ويمكن استخدامها أثناء التدريبات فى موضوع النوع االجتماعى بشكل خاص         . والمتعة
 .الميسر اإلشارة إلى مغزاها فى نهاية الجلسة، وأننا سنحتاجها طوال التدريب عموما/للميسرة

والتأكيد على أهميـة     -بعد الغذاء مثال  -كما يمكن استخدام بعض هذه التدريبات الستعادة النشاط         
 .تجديد أفكارنا باستمرار

 

 3 :  
 

ƹفى التفكير، وتشجيع االبتكارالخروج عن األطر النمطية :الهد . 
ƖاƜتياƟǗلوحة قالبة عليها عدد من الدوائر الواضحة بعدد المشاركين :ا. 

Ɩƽǋدقيقة٣٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 
  دقائق١٠): رسم الدائرة (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل

  دقيقة٢٠): المجموعة الموسعة (الخطوة الثانية
 

ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 
 .مشاركة بعمل رسم واحد مستخدما الدائرة بشكل غير تقليدى/قوم كل مشاركي •
 .مشارك الرسم الخاص بها موضحة فكرتها/تعرض كل مشاركة •
 . غير تقليدية/تناقش المجموعة ما هى الرسوم التى تعتبرها تقليدية •
 . المشاركات طرح أفكار جديدة/ المشاركين الميسر من/ تطلب الميسرة •

 
ǋƯƢيةالǆاƙال Ɣ: 

 : تناقش المجموعة الموسعة
 ما فائدة التحرر من التفكير النمطية؟ •
 هل يمكن عمل ذلك بخصوص أفكارنا عن العادات المختلفة؟ •
 هل هناك معوقات أمام ذلك؟ ما هى؟  •
 كيف يمكن التغلب عليها؟  •

 
• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

 منضدة، صينية   – فانوس رمضان    –عب  ينبغى إعداد قائمة مسبقة وجه إنسان كرة ل        •
 وجـه   – لوحة   – قبعة   – سمكة   – علبة   - شباك   – برتقالة   – رغيف   – قمر   – طبق   –

 .الƣ..- بالونة – ساعة – عين -قطة 

 .يمكن استخدام بعض الرسوم فى تدريبات تالية مثل إعداد ملصق للحملة مثال •

 



õbäÛa@‡š@ÑäÈÛa@ò›çbäß@ÝîÛ† 

QW@

 : : 
بات إلى تعلم التفكير فى األشياء بطريقة مختلفة والتحـرر مـن            تهدف هذه المجموعة من التدري    

األفكار النمطية عن األشياء، كما أنها تساعد على االبتكار والتفكير الحر، باإلضافة إلى المـرح               
وينبغـى   .ويمكن استخدامها أثناء التدريبات فى موضوع النوع االجتماعى بشكل خاص         . والمتعة
 . مغزاها فى نهاية الجلسة، وأننا سنحتاجها طوال التدريب عموماالميسر اإلشارة إلى/للميسرة

 

 4 :  
 

ƹالخروج عن األطر النمطية فى التفكير، وتشجيع االبتكار • :الهد. 
 .إدراك تعدد الرؤى تجاه نفس الشىء بسبب خلفياتنا وخبراتنا المتباينة •

ƖاƜتياƟǗأوراق  :ا )Aبعدد المشاركين) ٤ 
 .لوحة قالبة- أقالم ملونة –أقالم رصاص 

Ɩƽǋدقيقة٣٠ :ال . 
  دقائق١٠) : الرسم (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل

  دقيقة٢٠): المناقشة (الخطوة الثانية
 

ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 
مع إشارة الميسـرة     .الخاص بها ) A٤(تضع كل مشاركة سن القلم الرصاص على الورقة          •

ة بحيث تمأل كل واحدة فراغات الورقة دون رفع القلم حتى تقرر            تبدأ المشاركات فى الشخبط   
 . الميسرة التوقف

مـا تحـدده     تقوم كل مشاركة بالمرور بقلم ملون على بعض الخطوط الموجودة لترسـم            • 
  ).أوراق شجر، أسماك، طيور، الƣ  -وجوه . (الميسرة

 
 :الƔǋƯƢ الƙاǆية

 :تناقش المجموعة الموسعة 
 ما فائدة التحرر من التفكير النمطية؟ •
 هل يمكن عمل ذلك بخصوص أفكارنا عن العادات المختلفة؟ •
 هل هناك معوقات أمام ذلك؟ ما هى؟  •
 كيف يمكن التغلب عليها؟  •

 
• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

•               Ơتقوم الميسرة بالشخبطة على اللوحة القالبة أمام الجميع فى نفس الوقـت لتوضـي
 ة العملطريق

تشرح الميسرة كيف أن تجاوزنا عن القواعد التقليدية، ليس بالضرورة سـيئا، بـل               •
 .يمكن أن يحمل لنا أفكارا جيدة، ورؤى جديدة لألشياء
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ƹإدراك تعدد الرؤى تجاه نفس الشىء بسبب خلفياتنا وخبراتنا المتباينة :الهد. 
 .والوحدة رغم االختالفإدراك التعددية رغم التشابه، 

ƖاƜتياƟǗمن صورة محددة بعدد المشاركين        :ا ƣأقـالم   – بطاقـات    – لوحة قالبة    -نس 
 .ملونة

Ɩƽǋدقيقة٤٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 
  دقائق١٠): التأمل (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل

  دقيقة٢٠): المناقشة (الخطوة الثانية
 

ǍلǋǓا ƔǋƯƢال : 
 . ى المشاركين نفس الصورة، وبطاقتينتوزع عل •
تتاح لكل مشارك دقيقتان للتأمل فى الصورة ووضع تعليق على الصـورة علـى إحـدى                 •

.. .- مرح   – أسى   –قوة   - يأس   –تفاؤل  (واإلحساس الذى أثارته فيه بكلمة واحدة        البطاقتين،
ƣعلى البطاقة األخرى) ال . 
 . المشاركين/دها أحد المشاركاتالميسر البطاقات ويساع/ تجمع الميسرة  •

 
 : الƔǋƯƢ الƙاǆية

فـى حالـة التكـرار      ( وتسجل األحاسيس على لوحة أخرى       –تسجل التعليقات على لوحة      •
 ).توضع عالمات على مدى التكرار

. يتم تجميع األحاسيس المتشابهة أو المترابطة وتناقش المجموعة األسباب وراء األحاسـيس       •
 االنتمـاء   – االنتمـاء الـدينى      – المـزاج النفسـى      –حياتية المختلفة   الخبرات ال  - التعليم(

  ).الƣ.. .السياسى
 .صاحبته جائزة رمزية/يتم اختيار أحسن تعليق ويمنƠ صاحبه •

 
• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

ويمكـن  . يراعى أن تحمل الصورة إيحاءات متعددة، بحيث يمكن أن تتنوع الـرؤى            •
ت أو الجرائد الصادرة فى نفس وقت التدريب مما يوضƠ أن           اختيار الصورة من المجال   

 .ذلك أمر يجرى باستمرار فى حياتنا اليومية
الميسر عددا من األحاسيس والتعليقات المختلفة، بحيث يمكنها تشـجيع          / تعد الميسرة  •

 . المجموعة، لو الحظت أن كل التعليقات تصب فى اتجاه واحد
ل نفس الشىء، وإن الحقائق لها عدة أوجه بسبب من          الفكرة هى تبيان تباين الرؤى حو     

 .خلفياتنا وخبراتنا المتباينة
 .يمكن عمل هذا التدريب أثناء تدريبات النوع، وحقوق اإلنسان •
أقليات وهو ما يساعد على شرح أهميـة فكـرة          /عادة ما تكون هناك أغلبية، وأقلية        •

أخرى من الصورة، تساعدنا علـى      احترام رأى األقلية ألنه عادة ما يوضƠ لنا جوانب          
 .اتخاذ القرار بأفضل شكل
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 :  
تساعد التدريبات من هذا النوع على توضيƠ ضرورة العمل كفريـق، واالسـتفادة مـن جميـع                 
الخبرات الموجودة حولنا، وعلى تجاوز الفردية، وهو أمر مهم فى عمليات التغييـر االجتمـاعى               

 .موعة اتخاذ مواقف نقدية من األعراف والتقاليد واألفكار السائدةعموما، حيث يمكن للمج
 

 6 :  
 

ƹاالستفادة من تنـوع خبـرات األفـراد،        (إبراز أهمية قيمة العمل الجماعى       :الهد
 ).والموارد، واألفكار الجديدة والخالقة، والتعاون، وتقسيم العمل

ƖاƜتياƟǗدباسات أوراق–ات  مقص–علب كارتون، شريط الصق  :ا  
 .أكواب بعدد المجموعات

Ɩƽǋدقيقة٤٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 
  دقيقة١٥): بناء البرج (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل

  دقيقة٢٥): المناقشة (الخطوة الثانية
 

ǍلǋǓا ƔǋƯƢال 
عينـة  تقوم كل مجموعة بتحديد سمات م      .المشاركون إلى مجموعات عمل   /تقسم المشاركات  •

الثانى ال يستطيع الحركة، الثالـث ال يسـتطيع         . أحد األفراد ال يستطيع الكالم     .لكل فرد فيها  
 ). أفراد المجموعة يمكن أن يحمل نفس الصفة أكثر من فرد وفقا لعدد( .استخدام يديه

تقوم كل مجموعة ببناء أعلى برج من األشياء البسيطة، فى أقل وقت ممكن، على أن يمكن                 •
 . دقيقة فقط١٥خالل . كوب أعلى البرج دون أن تسقط أو ينهار البرجوضع ال

 وتوكل لها مهمة    ،)األخرونعرف  ندون أن   (المجموعات من مهمة بناء البرج       تعفى إحدى  •
القيادة، التعـاون، االسـتفادة مـن        تقسيم العمل، : متابعة عمل المجموعات المختلفة من حيث     

 .والتعرف على خبرات الفريق المتنوعة ضل شكل،بأف) مادية/بشرية( الموارد المتاحة
 

 :الƔǋƯƢ الƙاǆية
  :تناقش المجموعة الموسعة •

 كيف شعرت كل مجموعة أثناء العمل؟  -
 وكيف شعر كل فرد يعانى من إعاقة أثناء التواصل مع المجموعة؟  -

  .تقوم مجموعة المتابعة بعرض مالحظاتها على عمل المجموعات المختلفة •
 

• ǘمƔميسرǂة لưƟ/الميسر: 
من المهم إبراز أن طريقة العمل التى تستغل جميع القدرات، ال تقل أهمية عن إنجاز                •

العمل فى الوقت المطلوب، وربط ذلك بعمل المنظمات غير الحكومية من حيث أهميـة              
 . العمل الجماعى لضمان االستمرارية

طويـل خاصـة فـى القضـايا        من المفيد مناقشة أهمية العمل الجماعى على المدى ال        
المجتمعية التى يستمر العمل عليها لفترات طويلة، وخطورة من االعتماد على العمـل             

 . الفردى فقط
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 :  
المهم تضمينها فى كل دورة تدريبية، وتبقى القوائم         هذا التدريب أحد التدريبات األساسية التى من      

الميسر باستمرار لتقويم سـير     /وتعود لها الميسرة  .  الدورة التدريبية  الناتجة عنه معلقة طوال فترة    
العمل بحيث تعمل المجموعة على تجنب التخوفات، وحل اإلشكاليات التى تنشأ باستمرار وتحول             

كما تستخدم القوائم فى نهاية الدورة التدريبية فـى عمليـة التقيـيم              .دون الوصول إلى التوقعات   
 .النهائى

 

 7:   : 
 

ƹتخوفات المشاركات من الدورة التدريبية/ استكشاف توقعات  • :الهد . 
 .تأكيد التعارف بين المشاركين والمشاركات •
 .المساعدة فى عملية تقييم الدورة التدريبية •

ƖاƜتياƟǗيمكن االستغناء عنه( جهاز تسجيل وموسيقى –وحة قالبة ل :ا.( 
Ɩƽǋدقيقة٦٠ التدريب مدة يستغرق هذه :ال . 

  دقيقة١٥): الدوائر المتحركة (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل
  دقيقة٢٠): التقديم للمجموعة (الخطوة الثانية
  دقيقة٢٥): التخوفات/مناقشة التوقعات (الخطوة الثالثة

 
ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 

 .  آخريقف المشاركون فى دائرتين متقابلتين بحيث يواجه كل مشارك مشاركا •
 الميسر أن على كل فرد أن يتحرك خطوة واحدة مع كل صفقة منها، بحيث             /تشرح الميسرة  •

تصـفق  . )مع عقارب الساعة وضد عقارب السـاعة      (تدور الدائرتان فى اتجاهين متعاكسين      
الميسرة صفقات متتالية ثم تتوقف لمدة دقيقتين يتبادل خاللهما كل اثنين فى مواجهة بعضـهما             

االسم، والعمل، وتوقع واحـد مـن الـدورة         ( .عن كل منهما اǓخر    مات محددة معلو البعض
مشاركة توقعا جديـدا    /على أن يقدم كل مشارك     ).التدريبية وتخوف واحد من الدورة التدريبية     

 .وتخوفا جديدا فى كل مرة
 . يتكرر التصفيق والتوقف لعدة مرات •

 
 :الƔǋƯƢ الƙاǆية

تبدأ إحدى المشاركات بذكر أسماء كل من تعرفـت علـيهم،     .يعود المشاركون إلى أماكنهم    •
ثـم يليهـا     .....وأنا أتوقع . .وكمال يتوقع، ،  .. تتوقع -إليها    مشيرة - مثال سعاد ..وتوقعاتهم

وهكذا حتى يـتم     .مشارك آخر من المجموعة يطرح توقعات مجموعة جديدة لم تذكر من قبل           
  .بةتسجيل آراء المشاركين جميعا على اللوحة القال

 .يكرر نفس األمر فيما يتعلق بالتخوفات •
 

 :الƔǋƯƢ الƙالƙة
وتضع المجموعة تصوراتها ألفضل الطرق لتحقيق التوقعات،       . تناقش التوقعات والتخوفات   •

أو  مثال وضع قواعد للمناقشـة أثنـاء الورشـة،         ويمكن فى هذا اإلطار    .ولتجاوز التخوفات 
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توصـيات لالسـتفادة مـن       مناقشة بين الجلسـات، أو    لتسجيل النقاط التى تحتاج مزيدا من ال      
 التدريب على مستوى المنظمات

 
• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

من المهم شرح كيفية الحركة حتى ال يحدث ارتباك، والتأكد بأن الجميع قد ذكـرت                •
 . أسماؤهم، وسجلت آراؤهم

ـ      /إذا لم تكن هناك توقعات     • يمكـن أن   . ةتخوفات كافية تطلب إضافات من المجموع
هل يتخوف أحد من طول الجلسات؟      (الميسر  / تشجع هذه العملية بتساؤالت من الميسرة     

 ).الƣ.... هل يتخوف أحد من عدم إمكانية االستفادة من التدريب بشكل عملي؟

 .تبقى لوحة التوقعات والتخوفات فى مكان واضƠ طوال فترة التدريب •
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إدراك المشاركون عددا من المفاهيم التى تلعب دورا فى تكـريس دونيـة          تهدف التدريبات إلى   •

النساء والتمييز ضدهن، وبالتالى فى استمرار العنف ضدهن وقبول المجتمع به بما فى ذلك النساء               
 .أنفسهن

 .  االجتماعىالفرق بين الجنس والنوع. ١
 .كيف يتشكل مفهوم النوع االجتماعى ويستمر ويتم تكريسه باستمرار. ٢
فهم العالقة بين القيم واألعراف المتعلقة بالنوع االجتماعى وبين عدم المسـاواة فـى              . ٣

 .تقسيم العمل وفى الحصول على الموارد
 المتـدربين علـى     ويمكن اختصارها فى حال حصـول      تستغرق هذه التدريبات مدة يوم كامل      •

  .دورات حول النوع
 . كثير من التدريبات المختلفة تحت قسم العنف تتضمن البعد النوعى بوضوح •
 

 1:   :?  
 

ƹإدراك كيف تؤثر ظروفنا الجتماعية على فرصنا فى الحيـاة خاصـة بـين               :الهد
 .النساء والرجال

ƖاƜتياƟǗحائط مقسـم    – مكان متسع    - المشاركين والمشاركات    بطاقات كبيرة بأسماء   :ا 
 شريط الصق فى    –المشاركين  /إلى مسافات يقل عددها عن عدد المشاركات      

 .كل مسافة
Ɩƽǋوفقا لعدد المشاركين( دقيقة ٥٠ - ٤٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال.( 

  دقيقة٢٠): المجموعة الموسعة (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل
  دقيقة٣٠ - ٢٠):مناقشة عامة (يةالخطوة الثان

 
ǍلǋǓا ƔǋƯƢال : 

المشاركات فى صف واحد جنبـا       تقف .تكتب كل مشاركة اسمها على البطاقة الخاصة بها        •
إلى جنب فى مواجهة الميسرة، وتتحرك كل منهن لألمام أو الخلف وفقا لما تحدده الميسرة مع                

  .اولة الحفاظ على أيديهن متشابكةمح
  ).خطوة لألمام(اؤهن على تعليم جامعى من حصل آب -
 ).خطوة لألمام(من حصلت أمهاتهن على تعليم جامعى  -
 ).خطوة لألمام( من تعرف استخدام الكمبيوتر -
 ).كل لغة تعرفها جيدا خطوة لألمام( تعرف لغات أجنبية من -
ن خطوة للخلف تزيد خطوة لكـل سـاعتي       (من تقوم بأعمال المنزل ألكثر من ساعتين         -

 ).إضافيتين
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 ).خطوة للخلف(أخوتها / من تذاكر ألطفالها  -
 ).خطوة للخلف(لديها احتياجات خاصة / من لديه  -

المشاركين فى اتجاهـات متباينـة يصـبƠ مـن          /مع استمرار التدريب وتحرك المشاركات     •
 الميسر أن يسرع الجميـع إلـى      /تطلب الميسرة  عندها. الصعوبة اإلبقاء علي أيديهن متشابكة    

 . منهن اسمه على إحدى المسافات/الحائط المقسم فى الجهة المقابلة، ويضع كل منهم
 

 : الƔǋƯƢ الƙاǆية
 :المشاركات إلى أماكنهن، ويناقش ما يلى/يعود المشاركون  •

يبدأ من لم يمكنهم وضع أسمائهم على الحـائط،         (ما هى األحاسيس التى تولدت لديهم؟       . ١
 . من أمكنهم عمل ذلك ويليهم

 ما هى األسباب التى أعاقت من لم يستطيعوا الوصول إلى الحائط مبكر؟ا. ٢
 .الميسر األحاسيس واألسباب فى قائمتين على لوحتين منفصلتين/ تسجل الميسرة •

 
• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

مـن خـالل اسـتمارات      –الميسر التعرف على خلفيات المشـاركين       /على الميسرة  •
لعاب التمهيدية للتعارف وخلق األلفة؛ والعمل علـى تطـوير          المشاركة ومن خالل األ   

فمثال امـتالك األرض،    . المشاركات/مجموعة المقوالت السابقة وفقا لطبيعة المشاركين     
الƣ من الممكن أن يتناسب أكثـر فـى         ... المواشى، دار مستقلة، وجود مدرسة قريبة،     

 .الƣ... حالة المشاركين الريفيين،

الميسرة لغة التأنيـث    / يستخدم الميسر ) رجال/نساء(ت المختلطة   فى حالة المجموعا   •
مـا إحسـاس    . المتـدربين /فى هذا التدريب، وسيفتƠ هذا بحد ذاته نقاشا مع المتدربات         

الميسر إلى انحيـاز اللغـة      /وتشير الميسرة . النساء عند مناداتهن بلغة التأنيث    /الرجال  
 ).مقال من طيبة لقراءات المدربين. (النوعى
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ƹإدراك منابع التفرقة بين الجنسين فى التنشئة االجتماعية :الهد. 
 .لوحة بيضاء كبيرة أو عدد من اللوحات متجاورة على الحائط :المǋاد
 .تعريفات النوع االجتماعى والجنس :ƻƪاƺية
Ɩƽǋدقيقة٨٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 

  دقيقة٢٠): المجموعات الصغيرة (طوة األولىالخ :Ưريقة الƴمل
  دقيقة٣٠): المجموعة الموسعة (الخطوة الثانية
  دقيقة٣٠): المجموعة الموسعة (الخطوة الثالثة

 
ǍلǋǓا ƔǋƯƢال : 

متى أحسست ألول   : المشاركين إلى مجموعات عمل صغيرة تناقش سؤال      / تقسم المشاركات  •
 ؟) أو توقع التصرف بشكل مختلف-تعامل بشكل مختلف(مرة بأنك مختلفة عن الجنس اǓخر 

 .يقوم كل فرد من المجموعة باإلجابة على السؤال من خالل تجربته الشخصية •
تختار المجموعة إحدى التجارب لعرضها على المجموعة، ويمكن للمجموعة الـدمج بـين              •

ختاروه مع األمثلة التى    وتختار مثال آخر كبديل فى حال تشابه المثل الذى ا         ( حكايتين أو أكثر  
 ).ستقدمها المجموعات األخرى

 
 : الƔǋƯƢ الƙاǆية

 ). حاالت٤-٣(فى المجموعة الموسعة تعرض مجموعات العمل الحاالت التى تم اختيارها  •
تسجل الميسرة بمساعدة بعض المشاركات عناصر كل حكاية على اللوحـة الكبيـرة بعـد                •

 كان، الحدث، الناس الذين كانوا طرفـا فـى الحـدث،          السن، الم : تقسيمها إلى خانات تتضمن   
 .إحساسك

 :نقاش حول الحكايات •
بـين   التعرف على كيف تؤدى التنشئة االجتماعية لتوقعات تتجاوز االختالف التشريحى    -

 الجنسين؟
 متى يبدأ حدوث التفرقة بين الجنسين؟ -
 -نفعـاالت المتوقعـة    اال– األلعـاب  – المالبـس    –تقسيم العمل بين البنات واألوالد       -

 .السلوكيات المتوقعة
 

 : الƔǋƯƢ الƙالƙة
/ يمكن توزيع نسƣ منها على المشـاركين        ( عرض للشفافيات حول تعريف الجنس والنوع      •

 :ثم تناقش األسئلة التالية، )المشاركات
 هل تنطبق هذه التعريفات أو بعضها على الحكايات التى قدمتها المجموعات؟ كيف؟ -
 ...)الƣ المدرسة، مكان العمل،(ؤسسات فى تكريس التمييز المبنى على النوع دور الم -
 وكيف تم التعامل معه؟ أو لماذا لم يتم؟ هذا التمييز؟ هل تم االحتجاج أو مقاومة -
 . صعوبة التصدى للمؤسسات -
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• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

 .  أماكن مختلفةاالهتمام بعرض حكايات مختلفة تمت فى أعمار مختلفة وفى •

يمكن عمل ذلـك مـن خـالل        . االنتباه دائما لعرض حكاية مختلفة عما سبق ذكره        •
 .المرور على مجموعات العمل، ومحاولة تشجيعهم على تقديم حاالت مختلفة

الميسر مجموعة من الحاالت الستخدامها إذا تشابهت الحاالت فـى          / تحضر الميسرة  •
 .مجموعات العمل

 .المشاركات/بين التعريفات وبين الحكايات التى أشار لها المشاركونمحاولة الربط  •
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ƹإدراك الفرق بين الجنس البيولوجى والنوع االجتماعى :الهد. 
ƖاƜتياƟǗأخضـر   -أبيض  (بطاقات بعدد المشاركين والمشاركات من لونين مختلفين         :ا 

 .للون اǓخر نوعمكتوب على إحداها جنس، وعلى ا) مثال
 .شفافية أو لوحة قالبة عليها المقوالت حول النوع االجتماعى والجنس

Ɩƽǋدقيقة٥٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 
  دقيقة٢٠): المقوالت (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل

  دقيقة٢٥): مناقشة عامة (الخطوة الثانية
 

ǍلǋǓا ƔǋƯƢال:  
مشـاركة  /يرفع كل مشـارك   . وبة على اللوحة علي المجموعة    تقرأ الميسرة العبارات المكت    •

  ).جنس أو نوع(البطاقة المناسبة 
الميسر أمام كل مقولة جنس أو نوع فى حال اتفاق المجموعة، وتعلم على             / تضع الميسرة    •

 .المقوالت التى لم يتفق عليها
 

  :الƔǋƯƢ الƙاǆية
  .تناقش المجموعة العبارات التى لم تتفق عليها •

 االجتماعى، أو الثقافات؟/هل تختلف أدوار النوع وفقا للسن أو الوضع الطبقى -
هل تغيرت بعض أدوار النوع االجتماعى السائدة بين المجموعة عن تلك التـى كانـت                -

 لماذا؟ سائدة بين أجيال سابقة؟
 فى  هل هناك اختالف بين بعض أدوار النوع االجتماعى السائدة فى بلدنا، وتلك السائدة             -

 بلدان أخرى؟ 
 

• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

يمكن إضافة أمثلة من الواقع المحلي، ووفقا لطبيعة المجموعة وبشكل خاص مـا إذا               •
 .أم ال) نساء ورجال(كانت مختلطة 

المشاركات على طـرح    /الميسر بعض األمثلة على أن تشجع المشاركين      /تعد الميسرة  •
 ). يمكن استخدام فيلم فيديو إذا أمكن– أمثلة من خالل قراءاتهم ومعارفهم
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ƹاستكشاف القوالب العامة ونتائجها علي حياة النساء :الهد. 
ƖاƜتياƟǗخمس لوحات عمل النساء الذي أقوم به وأحبه، عمل النساء الذي أقوم به وال               :ا

 عمل الرجال الـذي أقـوم بـه وال         أحبه، عمل الرجال الذي أقوم به وأحبه،      
أحبه، األشياء التي ال أفعلها لكني أرغب في فعلها والتي تعتبر أنشطة للجنس             

 .اǓخر
Ɩƽǋدقيقة٩٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 

  دقيقة٤٥): تسجيل األنشطة (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل
  دقيقة٤٥): مناقشة عامة (الخطوة الثانية

 
 :ǍالƔǋƯƢ اǋǓل

 :مشارك قائمة بشيئين في كل من الفئات التالية/تضع كل مشاركة •
 .األشياء التي افعلها وأحبها والتي تعتبر أنشطة نسائية -
 .األشياء التي افعلها وال أحبها والتي تعتبر أنشطة نسائية -
 . األشياء التي أفعلها وأحبها وتعتبر أنشطة رجالية -
 . ها والتي تعتبر أنشطة رجاليةاألشياء التي افعلها وال أحب -
 .ال أفعلها لكني أرغب في فعلها والتي تعتبر أنشطة للجنس اǓخر األشياء التي -

 .الميسر ما كتبته المشاركات في كل فئة على اللوحات المختلفة/ تسجل الميسرة•
 

 : الƔǋƯƢ الƙاǆية
 :تناقش المجموعة •

  أدوار الذكور واإلناث من هذه القوائم؟التعميمات التي يمكننا استخالصها عن ما هي -
هل هناك فرق بين النساء والرجال فى حجم ما يقومون بـه وفقـا لـألدوار النمطيـة                   -

 االجتماعية ويحبون أو ال يحبون عمله؟
 الرجال علي حياتك الشخصية ؟ /كيف أثرت الصور النمطية عن النساء -
 ة بالنوع االجتماعى؟ما هى األدوار المرتبطة بالجنس، وتلك المرتبط -
 هل يمكن تغيير بعض هذه األدوار؟ -
 ما هى المعوقات أمام تغيير هذه األدوار؟  -
 ما هي تجربتك الخاصة في تحدي أدوار النوع االجتماعى؟ -
 المشاكل التى صادفتها؟/وما هى العقبات -
 اء؟ما الذى يمكننا عمله لتحسين األدوار التي يحددها النوع االجتماعى للنس -

 
• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

 : تضاف لوحتان جديدتان) نساء ورجال(فى حالة المجموعات المختلطة  •
 ).للرجال(األشياء التي ال أفعلها لكني أرغب في فعلها والتي تعتبر أنشطة نسائية  -
. األشياء التي ال أفعلها لكني أرغب في فعلها والتـي تعتبـر أنشـطة رجاليـة                -
 ).للنساء(
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@kíŠ‡mR@Z@òîÇbànuüa@ò÷“änÛa@
@áÓŠ@òîÏbÐ’Q@

@
óÇbànuüa@ÊìäÛaë@ä§aQ@

 
أحد المفاهيم األساسية في النظر إلي دور النساء في المجتمع وتحليل هذا الدور هو الفـرق بـين                  

 تلـك   فالجنس يشير إلي االختالفات البيولوجية بين الرجال والنسـاء،        . الجنس والنوع االجتماعى  
ويشـير  . أنها توهب منذ المـيالد     االختالفات البسيطة التي يمكننا القول عنها إنها طبيعية، بمعني        

النوع االجتماعى إلي العالقات االجتماعية بين الرجال والنساء والطريقة التي يصنع بها المجتمع             
وكمـا  .  مجتمع ما  وبعبارة أخري فالنوع االجتماعى هو كيف تشكلنا بعد والدتنا في         . هذه العالقة 

تلصق بنـا مـن      يشرح بعض المدربين يمكننا فهم النوع االجتماعى بوصفه مجموعة من األفكار          
ولكي يتجنب الناس وصمهم بهـذه القوالـب،        . خالل صور اجتماعية مقولبة عن النساء والرجال      

 . اقتصادية معقدة ترتبط بالطبقة والثقافة–عليهم أن يمروا من خالل عمليات اجتماعية 
 

. وبينما يمكن تغيير الصفات البيولوجية في بعض الحاالت، فƎن النوع البيولوجي ثابت بالضرورة            
وعلي العكس من ذلك فƎن تعريفات النوع االجتماعى في حالة سيولة مستمرة استجابة للظـروف               

دوار فعلي سبيل المثال قد تطلع النساء في أوضاع األزمات بـأ          . االجتماعية واالقتصادية المتغيرة  
. ومن أمثلة ذلك النساء الالتي يعلن أسراً أو العامالت الصناعيات أو المجنـدات            . ذكورية تقليدية 

وألن النوع االجتماعى يبنيه المجتمع وليس ثابتاً، فƎن األفكار المقولبة عن أدوار الذكور أو اإلناث               
 نشير إلي االختالفـات     ليسا نفس الشيء، فƎننا ال     وعندما نقول إن الرجال والنساء    . يمكن تحديها 
فحسب، وإنما أيضاً إلي األدوار المختلفة التـي خلقهـا المجتمـع            ) اختالفات الجنس (البيولوجية  

 ).اختالفات النوع االجتماعى(
 

إن للرجال والنساء احتياجات مختلفة بسبب اختالفات الجنس واختالفات النوع االجتماعى علـي             
مفاهيم التنمية التي تعترف باختالفات النوع االجتمـاعى        وتسعي مفاهيم حقوق اإلنسان و    . السواء

يرتقي بمشاركة النساء الكاملة في المجتمع والحيـاة         إلي التصدي لهذه االحتياجات المختلفة بشكل     
 . السياسية

  

                                                 
Qa@Š‡—¾@ZõbäÛa@ÖìÔ¨@ójíŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa@Næbã⁄a@ÖìÔy@pbaŠ‡Û@ñ‹çbÔÛa@×‹ßI@NÉjİÛa@o¥@NH@åß@ójíŠ‡nÛa@ÝîÛ‡ÜÛ@ò»‹m@ìçë

õbäÜÛ@òî¾bÈÛa@ñ†bîÔÛa@×‹ß@åÇ@Š†b—Ûa@Ló¾bÈÛa@îÌnÛa@¶g@óÜa@ÝàÈÛaI@NCenter For Women's Global LeadershipH@ 
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@
@
@
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 .النساء يلدن والرجال ال يلدون •

 .صغيرات مهذبات وجبانات، واألوالد خشنين ومغامرينالفتيات ال •

 .مما يكسب الرجال% ٧٥في الكثير من البلدان تكسب النساء  •

 .النساء يستطعن إرضاع األطفال من أثدائهن، والرجال يستخدمون القناني إلرضاعهم •

 .النساء مسئوالت عن تربية األطفال •

 .الرجال صانعو قرار •

 .د تخشوشن عند البلوƷ؛ وأصوات البنات ال تخشوشنأصوات األوال •

من العمل في العـالم، بينمـا تمثـل         % ٦٧طبقاً إلحصاءات األمم المتحدة تقوم النساء بعبء         •
 .فقط من دخل العالم% ١٠دخولهن 

 .النساء مهمومات بمستوي تعليم أبنائهن •

 فـي بـاطن األرض؛ والرجـال        النساء ممنوعات من العمل في األعمال الخطرة مثل المناجم         •
 .يعملون علي مسئوليتهم الشخصية

 

                                                 
Ra@Š‡—¾@ZõbäÛa@ÖìÔ¨@ójíŠ‡nÛa@ÝîÛ‡Ûa@Næbã⁄a@ÖìÔy@pbaŠ‡Û@ñ‹çbÔÛa@×‹ßI@NÉjİÛa@o¥@NH@åß@ójíŠ‡nÛa@ÝîÛ‡ÜÛ@ò»‹m@ìçë

õbäÜÛ@òî¾bÈÛa@ñ†bîÔÛa@×‹ß@åÇ@Š†b—Ûa@Ló¾bÈÛa@îÌnÛa@¶g@óÜa@ÝàÈÛaI@NCenter For Women's Global LeadershipH@ 
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ǍلƋ لƬƻا الƤǉ Ǎƺ Ɩالتدريبا ƹتهد: 

 ) االنطالق من الشخصى للسياسى(إدراك أن حقوق اإلنسان ليست بعيدة عن حياتنا اليومية  •
 إدراك أن حقوق اإلنسان مترابطة ومتكاملة وتعتمد على تحقق بعضها البعض •
 نسان إدراك البعد النوعى فى حقوق اإل •
 إدراك أن العنف هو انتهاك لحقوق اإلنسان  •
 التعرف على المواثيق الدولية ذات الصلة بقضية العنف  •
  التعرف على مسئولية الدولة فى حماية النساء من العنف •
 التعرف على اǓليات الدولية التى يمكنهم استخدامها  •
 ما الذى يمكن عمله على المستوى المحلى •

 
ه التدريبات مدة يوم كامل أيضا وتعمل للربط بين قضية النوع االجتمـاعى وقضـية               تستغرق هذ 

 كما أن البعد الحقوقى متضمن فى التدريبات المختلفة تحق قسم العنف .العنف
 

بعض التدريبات المتعلقة بحقوق اإلنسان متضمنة فى الفصل المتعلق بالعنف، للحفاظ على تسلسل             
المشاركات أفكارهم الخاصة قبل التعرف على مواقف المواثيـق         / يسمƠ بأن يطرح المشاركون     

 .الدولية
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ƹاكتشاف الخبرات الشخصية فى مجال انتهاك حقوق اإلنسان :الهد. 
ƖاƜتياƟǗلوحة قالبة :ا. 

 . ألفرادتوزيع ورقة لكيفية تسجيل األحداث التى تم فيها انتهاك حقوق ا
Ɩƽǋدقيقة٦٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 

  دقيقة٣٠): مجموعات العمل (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل
  دقيقة٣٠): العرض والنقاش (الخطوة الثانية

 
ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 

 .المشاركات على مجموعات عمل صغيرة/يقسم المشاركون •
 .تهاك أحد حقوقه فيهمشاركة حدثا فى حياته أحس بان/يعرض كل مشارك •
الحقوق المنتهكة فى كل حـدث، مـن        / تسجل المجموعة على لوحة كبيرة قائمة باألحداث         •

كيف تصرف من تعرض حقه لالنتهاك، موقف اǓخرين من         / الحقوق  /الذى قام بانتهاك الحق   
 الموضوع؟

 
 الƔǋƯƢ الƙاǆية 

 .تعرض المجموعات نتائج عملها أمام المجموعة الموسعة •
 :ǋƟل اƟǓداƘ تتǆاƩƽ المƜمǋعة •

 ما هى عالقات القوى بين من تعرض النتهاك حقه، وبين منتهك هذا الحق؟ -
 هل هناك مزيد من الحقوق تم انتهاكها فى هذه الحوادث؟ -
 ؟)التمييز مثال عند النساء(هل هناك فارق فى ما يطرحه الرجال والنساء  -

 
• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

مناقشة قضية عالقات القوى بين من يمارس العنف ومن يقع عليه العنـف             من المهم    •
بشكل مستفيض، ألن ذلك يساعد فى المستقبل على مناقشة األفكار السائدة عن العنـف              

 .فى التدريبات المختلفة فى الفصل التالى
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ƹةإدراك الترابط والتكامل بين حقوق اإلنسان المختلف :الهد. 
 .إدراك البعد النوعى لحقوق اإلنسان

ƖاƜتياƟǗأقالم من ألوان مختلفة–لوحة قالبة  :ا  . 
وحولها دوائر صغيرة بحيث    . لوحة بيضاء ترسم عليها دائرة الحق فى العمل       

 . تكون زهرة
Ɩƽǋدقيقة٤٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 

  دقيقة٢٠): عصف ذهنى (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل
  دقيقة٢٠): البعد النوعى (الخطوة الثانية

 
ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 

المجموعة الموسعة حول الحقوق األخرى التى تحتاجهـا المـرأة داخـل           عصف ذهنى فى   •
جميع التعليقات، ثم تتفق المجموعة على الحقوق التـى          تسجل .الدائرة لتأمين حقها فى العمل    

  .ستمأل بها الدوائر التى تمثل بتالت الزهرة
 

 :الƔǋƯƢ الƙاǆية
هل يحتاج الرجل لنفس الحقوق لالستمتاع بالحق فـى العمـل؟           : تبدأ المجموعة فى مناقشة    •

التى ال يحتاجها الرجل بلون مخالف، أو التى يحتاجها بدرجـة  ) البتالت(ويؤشر على الحقوق    
  .أقل، بلون ثالث

خـارج  (فى التعليم    الحق   – الحق فى الحركة واالنتقال      –) المساواة داخل الزواج  (
  .الƣ...الحق فى الترقيات والتدريب) القرية أو المدينة

 
• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

من المهم مناقشة قضية ترابط الحقوق بشكل مستفيض، ألن ذلك يساعد فى المستقبل              •
على توضيƠ كيف يمثل التمييز بيئة أساسـية لممارسـة العنـف وتكريسه،وصـعوبة              

 – مصـدر دخـل      –عمل  (، فالنساء الالتى ال يمتلكن موارد كافية        الخروج من دائرته  
 .ال يقدرن على التصدى للعنف) الƣ...  تعليم–سكن 

من المهم أيضا مناقشة كيف يؤدى المناƢ غير الديموقراطى،ليس فقط لنتهاك الحقوق             •
السياسية والمدنية؛ بل أيضا النتهاك الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية من خالل           

 .افتقاد حرية التعبير والتنظيم
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ƹليات الدولي :الهدǓة لحقوق اإلنسان عموما، وعالقتها بالعنف خصوصاًإدراك ا. 
ƖاƜتياƟǗأقالم من ألوان مختلفة–لوحة قالبة  :ا . 
Ɩياƺاƻƪ: •  نظام األمم المتحدة١شفافية رقم . 

 . المجلس االقتصادى واالجتماعى٢شفافية رقم  •
 . اǓليات المختلفة٣شفافية رقم  •
 . ت الدولية تصديق مصر على االتفاقيا٤شفافية رقم  •
 . موقع االتفاقيات من القانون المصرى٥شفافية رقم  •

Ɩƽǋدقيقة٦٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 
  دقيقة١٥): عصف ذهنى (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل

  دقيقة٣٠): مناقشة اǓليات الدولية (الخطوة الثانية
 قة دقي٣٠): كيفية استخدام اǓليات الدولية(الخطوة الثالثة 

 
ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 

الميسر الشـفافيات المناسـبة     / وتعرض الميسرة / تناقش المجموعة الموسعة األسئلة التالية     •
 .أثناء النقاش

 المشاركات عن اǓليات الدولية لحقوق اإلنسان عموما؟/ما الذى يعرفه المشاركون •
 . نظام األمم المتحدة١تعرض الميسرة شفافية رقم  -
 . المجلس االقتصادى واالجتماعى٢شفافية رقم تعرض الميسرة  -
 . اǓليات المختلفة٣تعرض الميسرة شفافية رقم  -

 
 :الƔǋƯƢ الƙاǆية

 . االتفاقيات ذات الصلة بحقوق المرأة٤تعرض الميسرة شفافية رقم  •
 .تƽǋيƲ مƬر عǍǂ اǗتƻاƽياƖ المƢتƻǂة -

  .الدولية تصديق مصر على االتفاقيات ٥تعرض الميسرة شفافية رقم 
 .مƲƽǋ اǗتƻاƽياƖ مǅ القاǅǋǆ المƬرى Ƌǋمǀاǆية استƢداǃ اǑلياƖ المƢتƻǂة -

 . موقع االتفاقيات من القانون المصرى٦تعرض الميسرة شفافية رقم 
 :الǆقاƯ التالية تǆاƩƽ المƜمǋعة •

 ).التركيز على دور الدولة(نشأة وثائق حقوق اإلنسان بعد الحرب العالمية الثانية  -
 ).نموذج اتفاقية المرأة(مواثيق حقوق اإلنسان فى حالة تطور  -
 ).دور األطراف غير الحكومية(المجال العام والخاص  -
 ).بعد السبعينيات( مؤتمرات خاصة بالمرأة –اتفاقيات خاصة بالمرأة  -

 
 :الƔǋƯƢ الƙالƙة

  :تناقش المجموعة الموسعة ما يلى •
 ية المصرية من التطورات الدولية؟كيف استفادت المنظمات غير الحكوم -
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ما هى اǓليات الدولية المتاحة للمنظمات غير الحكومية المصرية لمناهضة العنف ضد             -
 النساء؟

 
• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

. من المفيد هنا التذكير بتجربة ائتالف المنظمات غير الحكومية لتطبيق اتفاقية المرأة            •
من حضروا مناقشة تقرير مصر إلى لجنة اتفاقية المرأة         وسيكون من المفيد دعوة أحد م     

 .للحديث عن التجربة
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األول يعالج قضية العنف ضد النسـاء عمومـا          :التدريبات فى هذا الفصل إلى ثالثة أقسام       تنقسم

ضد النسـاء، وتنـوع      تعمل التدريبات فى هذا القسم على استكشاف األبعاد العامة للعنف النوعى          
  العنف ضد النسـاء، وارتباطـه بتبـاين        أشكال العنف وتداخلها، واألسباب التى تؤدى لممارسة      

عالقات القوى بين المعتدين والمعتدى عليهم، وحدوث العنف فى كل مكان حتى فى تلك األماكن               
  .التى يفترض فيها أن تحمى النساء من العنف

وقد تم التركيز فـى هـذا        .ويتناول القسم الثانى حاالت متنوعة من العنف الممارس ضد النساء         
كال محددة من العنف مثل االغتصاب مثال، ليس ألنه أشد أو أهم أنواع العنف ولكن               القسم على أش  

ألنه من أكثر الموضوعات الملتبسة، فهو يكاد أن يكون الجريمة الوحيدة تقريبا التى يتم فيها لـوم     
كما  .الضحية ال الجانى، بل أن سطوة الثقافة تصل إلى أن النساء المعنفات كثيرا ما يلمن أنفسهن               

وهناك تدريبات قد ال تنطبق علـى مصـر مثـل            .أنه يجعلنا نواجه تحيزاتنا الشخصية الموروثة     
العنف النوعى أثناء الحرب، لكنها أيضا مهمة من زاوية ما تثيره مـن المواجهـة مـع مفـاهيم                   

 .والرجولة موروثة عن الشرف
هذا القسم عددا من التدريبات     يشمل  . أما القسم الثالث فيمثل بلورة عملية لكل أقسام الدليل السابقة         

كالعمل على عمل المعارض وتصميم الحمالت بما فى ذلك تطوير القوانين، ووضع خطط للعمل،              
بما يساعد المنظمات غير الحكومية على تطوير برامجها وأنشـطتها عبـر تحويـل المعـارف                

وة والمناصرة فيما   والمهارات التى وفرها التدريب إلى ممارسة عملية، واالنخراط فى أنشطة الدع          
وأخير نشير إلى أن مخرجات التدريبات فى هـذا القسـم            .يتعلق بالتصدى للعنف النوعى للنساء    

  .هامة على المدى الطويل فيما يتعلق بتقييم تأثير التدريب على عمل المنظمة
 

 :      : 
 التعرف على مفهوم العنف وتعريفه •
 لتعرف على أشكال العنف المختلفةا •
 )أين يحدث(التعرف على أنواع العنف  •
 )العنف البنيوى أو البيئة المكرسة للعنف(التعرف على العالقة بين التمييز والعنف  •
 إدراك وتفنيد األوهام المتعلقة بالعنف •
 ) المجتمع– المؤسسات –األفراد (التعرف على مسئولية الجميع  •
 العنف موجود فى كل الثقافات والفئات االجتماعية لكن قد تتباين أشكالهإدراك أن  •
  إدراك دور الثقافة فى تكريس العنف، من خالل لوم الضحية، والتساهل مع الجناة •
 –العنـف األسـرى     (إدراك أن العنف يحدث ممن يفترض فيهم حماية من يتعرضون لـه              •

 )االغتصاب
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  :       
 العنف األسرى •
 ضرب الزوجات •
 االغتصاب •
 الختان •
 جرائم الشرف •
 خادمات المنازل •
 سفاح المحارم •
 التحرش الجنسى •
 التعذيب فى أماكن االحتجاز •
 الحرب •

 

  :   
 المعرض •
 دور القانون •
 لنضع قانوننا الخاص •
 الحملة •
 برامجتطوير ال •
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 1:    
 

ƹاستكشاف أشكال العنف من الخبرات الشخصية • :الهد. 
 .إدراك البعد النوعى للعنف •

ƖاƜتياƟǗيمكن استخدام الحائط نفسه. (لوحة قماش كبيرة بعرض الحائط :ا .( 
 . مادة الصقة، دبابيس–استر عريضة  أقالم فلوم–بطاقات بيضاء 

 .ثالث لوحات بيضاء كبيرة لتسجيل أنواع العنف
Ɩƽǋدقائق١١٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 

  دقيقة٣٠): عمل القوائم (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل
  دقيقة٣٠): أنواع العنف/ مناقشة أشكال (الخطوة الثانية
  دقيقة٢٠): ى للعنفتحديد البعد النوع (الخطوة الثالثة
  دقيقة٣٠): مناقشة البعد النوعى للعنف (الخطوة الرابعة

 
 

ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 
  .توزع البطاقات على المشاركين •
قائمة بأشكال العنف التى يعرفهـا، سـواء مـن الخبـرات        -على انفراد –يعد كل مشارك     •

 تكون كل بطاقة عليها شكل      بحيث،  الشخصية، أو من دائرة العالقات األسرية، أو من اإلعالم        
Ơخمس دقائق( .واحد من أشكال العنف، مكتوب بخط واض ( 

العنف  :، تحت ثالثة أقسام   )أو الحائط (يقوم المشاركون بلصق بطاقاتهم على اللوحة القماش         •
 .البدنى، العنف الجنسى، العنف النفسى

ث قوائم بأشكال العنف    فى نفس الوقت تسجل الميسرة بالتعاون مع عدد من المشاركين ثال           • 
عالمات  تحت نفس األقسام مع إضافة     )بألوان مختلفة أحمر أخضر أزرق    (على ثالث لوحات    

 ).الƣ //// /// // (/أمام كل شكل من العنف يتكرر 
 

 :الƔǋƯƢ الƙاǆية
  :تناقش المجموعة الموسعة الموضوعات التالية •

حصر العنف فى العنف    (ألفكار السائدة   أبرز أشكال العنف وفقا للتكرار، وعالقة ذلك با        -
 ؟)الجسدى

 التباين فى تسجيل بعض أشكال العنف تحت أقسام مختلفة؟ -
 تمارس فى ثقافات أخرى؟ هل يعرف المشاركون أشكاالً أخرى من العنف ضد النساء -

 
 :الƔǋƯƢ الƙالƙة

 العنـف   – العنف النفسـى     –العنف الجنسى   (يقسم المشاركون إلى ثالث مجموعات عمل        •
 ). البدنى
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 :تعمل كل مجموعة على القائمة الخاصة بها بحيث تناقش أشكال العنف الموجودة •
 )ر+ ǅ ( هل يمكن أن تحدث هذه األشكال من العنف للرجال أيضا؟ -
 هل تحدث للرجال بنفس المعدل الذى تحدث به للنساء؟ -
 ) ǅ( ما هى األشكال التى تحدث للنساء فقط؟ -
  )ر( ال التى تحدث للرجال فقط؟ما هى األشك -
 .الذكور فقط/ األشكال التى يمكن أن تحدث لألطفال اإلناث  -

 
 :الƔǋƯƢ الرابƴة

 . تعرض مجموعات العمل نتائجها •
 .تناقش المجموعة الفروق بين حدوث العنف للرجال والنساء، واألوالد، والبنات •
 . قررة الخاصة بالعنفتعرض الميسرة شفافية بأشكال العنف من تقرير الم •
تقارن المجموعة بين األسباب التى وضعتها وتلك األسباب الواردة فـى تقريـر المقـررة                •

 .الخاصة بالعنف
 

• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

مشاركة بكتابة البطاقات بشكل منفـرد لضـمان أن         / من المهم أن يقوم كل مشارك        •
 فƎن قيام كل فرد بتعليـق البطاقـات         من جانب آخر  . تتحقق مشاركة الكل فى التدريب    

الخاصة به، عادة ما يبرز مشكلة أن بعض أشكال العنف يمكن تصنيفها تحت أكثر من               
، وهذا بحد ذاته يساهم فى تعميق المناقشة، وتبيان الترابط          )جسدى، نفسى، جنسى  (فئة  

 .بين أشكال العنف المختلفة
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 2 :?   
 

ƹلى عالقات القوى بين مرتكبى العنف وضحاياهالتعرف ع :الهد. 
ƖاƜتياƟǗالقوائم التى تم إعدادها فى التدريب السابق :ا. 

 . أقالم ملونة–لوحات بيضاء 
Ɩƽǋدقيقة٧٥يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 

  دقيقة٣٠): مجموعات عمل (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل
  دقيقة٤٥): مناقشة عامة(الخطوة الثانية 

 
ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 

 :يقسم المشاركون إلى مجموعات عمل •
 . األسرة -
 ).  المواصالت– الشارع -مكان العمل ( المجتمع -
 ). المستشفيات– اإلعالم – القضاء –الشرطة (مؤسسات الدولة  -

بحيـث  ،  اللوحـة . تسجل كل مجموعة أشكال العنف التى تتم فى النطاق الخاص بها على            •
  .إلى قسم خاص بالرجال وآخر خاص بالنساءتنقسم اللوحة 

 
 :الƔǋƯƢ الƙاǆية

 .تعرض مجموعات العمل نتائج عملها على المجموعة الموسعة •
 :تناقش المجموعة الموضوع • 

 من الذى يمارس العنف فى كل حالة؟ -
 المعتدين والمعتدى عليهم؟/ما هى عالقات القوى التى تربط المعتدى -
 ما هى؟ لعنف يشترك فى ممارستها أطراف متعددة؟هل توجد أشكال من ا -
 هل يوجد بعد نوعى لممارسة العنف فى أماكن محددة؟  -
 هل هناك أطراف أخرى تساعد المعتدى على ممارسة العنف؟ كيف؟ -
 ما هى الشروط العامة التى تساعد على ممارسة العنف؟ -
 ما هى األسباب التى تساعد على ممارسة العنف؟ -
 كن توقى العنف فى كل حالة من الحاالت المشار إليها؟كيف يم -
 

• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

أن هناك دائماً تباين في عالقات القوى بين المعتدي، ومـن يقـع             توضيƠ  من المهم    •
عليه العنف، ألن ذلك أمر رئيسي في تحديد كيفية توقي العنف، مـن خـالل تعـديل                 

 ). إلƣ– القوانين –الخدمات (ة موازين القوى عبر التدخالت المختلف
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ƹوضع تعريف محلى للعنف النوعى :الهد. 
ƖاƜتياƟǗلوحة قالبة :ا 
Ɩياƺاƻƪمن اإلعالن العالمى للقضاء على العنف٢ -١شفافية المادة  :ال . 

Ɩƽǋدقيقة٦٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 
  دقيقة٢٠): وعات عملمجم (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل

  دقيقة٤٠): مناقشة (الخطوة الثانية
 

ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 
  ).نفس المجموعات السابقة(يقسم المشاركون إلى مجموعات العمل  •
 .توزع أوراق بيضاء على كل المشاركين •
 .يتجاوز ثالث جمل يكتب كل مشارك تعريفاً للعنف فيما ال •
 .وحد للعنف فى عالقته بكل األنشطة السابقةتتناقش المجموعة وتخرج بتعريف م •

 
 :الƔǋƯƢ الƙاǆية

 .تعرض المجموعات نتائج عملها وتتم مقارنة سريعة بينها من حيث التماثل أو االختالف •
 .تتناقش المجموعة الموسعة وتخرج بتعريف موحد للعنف •
 ).افيةأو يتم عرضه على شف(توزع الميسرة ورقة بتعريف األمم المتحدة للعنف  •
 .تتم المقارنة بين التعريف المحلى والتعريف العالمى •

 
• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

. .يمكن عمل ذلـك    و تشجيع المجموعات على وضع تعريف شامل للعنف،      من المهم    •
 .من خالل بعض األسئلة

مثل إيـذاء االطفـال أو االقربـاء أو         (هل لو قام المعتدي بالتهديد بعمل شيء        : مثالً •
هو مـا يسـاعد المشـاركين علـى          و هل يمثل ذلك عنفاً أم ال؟     ) إلƣ....شويه السمعة ت

 .التوصل لتعريف للعنف قريب إلى حد كبير من تعريف األمم المتحدة
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ƹاستكشاف أسباب العنف ونتائجه :الهد. 
ƖاƜتياƟǗبعدد مجموعات العمل(لوحات بيضاء مرسوم عليها شجرة  :ا.(  

 ).حول أسباب العنف ونتائجه(شفافية من تقرير المقررة الخاصة بالعنف 
Ɩƽǋدقيقة٩٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 

  دقيقة٤٥): مجموعات العمل (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل
  دقيقة٤٥): المناقشة (الخطوة الثانية

 
ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 

 ).جموعات السابقةنفس الم(يقسم المشاركون إلى مجموعات عمل  •
السـاق  ( تقوم كل مجموعة بمناقشة أسباب ونتائج العنف النوعى، وتسجلها على الشـجرة            •

، )مكتوب عليه العنف ضد النساء، الجذور هى أسباب العنف، والفروع هـى نتـائج العنـف               
 .والتربة المحيطة بالجذور هى التمييز

 .حة بيضاءالمجموعات أسباب العنف من وجهة نظرها على لو تسجل •
 

 : الƔǋƯƢ الƙاǆية
 .تعرض المجموعات نتائج عملها •
 .تعد المجموعة قائمة موحدة باألسباب •
  .تعرض الميسرة شفافية باألسباب الواردة فى تقرير المقررة الخاصة بالعنف •
تقارن المجموعة بين األسباب التى وضعتها وتلك األسباب الواردة فـى تقريـر المقـررة                •

 .عنفالخاصة بال
 

• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

 .قد تتشابك األسباب والنتائج، وهو أمر طبيعى •

واألفرع ) األسباب(الربط بين الجذور    /القراءات التالية تساعد على إمكانية التصنيف      •
، وعلى تبيان أن التمييز النوعى هو التربة التى تترعرع فيها شـجرة العنـف               )النتائج(

 .النوعى
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ƹالتعرف على المواثيق الدولية التى تتعرض لقضية العنف ضد النساء :الهد. 
 .التعرف على مسئولية الحكومات فى التصدى للعنف النوعى

ƖاƜتياƟǗاإلعالن العـالمى   (أوراق عن المواد ذات الصلة بالعنف فى المواثيق الدولية           :ا
 العهـد الـدولى     – العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية       -نسان  لحقوق اإل 

 - إتفاقيـة مناهضـة التعـذيب        -للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
 برنامج عمل مـؤتمر     – ١٩ التوصية العامة    -اإلعالن العالمى ضد العنف     

 ). برنامج عمل مؤتمر بكين–السكان 
Ɩياƺاƻƪمم المتحدة نظام األ١شفافيات رقم  :ال. 

 .ارير إلى المقررة الخاصة بالعنف عمل تق٢شفافية رقم 
ƖياǋƯمطوية مكتب شكاوى المرأة  :م 

 مطوية مركز النديم
Ɩƽǋدقيقة٩٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 

  دقيقة٣٠): مجموعات عمل (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل
  دقيقة٣٠): التقديم للمجموعة (الخطوة الثانية

  دقيقة٣٠): مسئولية األطراف المختلفة (طوة الثالثةالخ
 

ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 
المشاركات على مجموعات عمل، تناقش كل منها وثيقـة أو أكثـر مـن              /يقسم المشاركون  •

تحدد المجموعة المواد ذات الصلة بالعنف ضد النساء فـى كـل             .الوثائق المشار إليها سابقا   
 .مجموعات العمل. وثيقة

 
ƙال ƔǋƯƢيةالǆا: 

 :تعرض مجموعات العمل نتائج عملها وتناقش ما يلى •
 كيف تطور تناول الوثائق الدولية لقضية العنف ضد النساء تاريخيا؟ -
 .ما هى اǓليات الدولية التى يمكن استخدامها فى قضية العنف ضد النساء -

 . عمل تقارير إلى المقررة الخاصة بالعنف٤-١تعرض الميسرة شفافية رقم 
 .ا هى اǓليات المحلية التى يمكن استخدامها فى قضية العنف ضد النساءم -

 . عن مكتب شكاوى المرأة٥تعرض الميسرة شفافية رقم 
 

 :الƔǋƯƢ الƙالƙة
المشاركين إلى مجموعات عمل تناقش كـل منهـا مسـئولية األطـراف             /تقسم المشاركات  •

 .فى مناهضة العنف ضد النساء)  المجتمع المدنى– المجتمع الدولى –الحكومات (المختلفة 
 

 :الƔǋƯƢ الرابƴة
 .تعرض المجموعات نتائج عملها •
 .الميسر الشفافية المتعلقة بمسئولية الحكومات والمجتمع الدولى/تعرض الميسرة •
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• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

نظراً ألن الوثائق الموجودة فى الملحق كبيرة الحجم، من المفيد تحديـد مجموعـات               •
عمل، وتوزيع األوراق على أفراد المجموعة فى اليوم السابق لكى تتاح لهـم فرصـة              ال

من المهم أن يتم ذلك بعد عمل التدريبات األولى فى هذا القسم،            . (أفضل لقراءتها بتعمق  
والتى تقوم أساسا على بناء موقفهم الشخصى قبل الدخول فى المعاهدات الدولية لتفادى             

 ). لوثائق الدولية بعيدة عن ثقافتناالمواقف المسبقة عن أن ا

مراعاة الترتيب التاريخى فى عرض المجموعات بحيث تعرض المجموعات التـى            •
تتناول الوثائق التى صدرت فى بداية عمل األمم المتحدة، ويختتم بالوثائق مثل اإلعالن             

حيث يساعد ذلك على توضيƠ تطور وثائق حقـوق اإلنسـان           . ١٩العالمى، والتوصية   
 .وما، ودور المنظمات غير الحكومية فى ذلكعم

يمكن الحصول على مطويات مكتب شكاوى المرأة والنديم بطلب ذلك قبـل الـدورة               •
 التدريبية
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ƹالتعرف على البيانات المتوافرة عن مصر :الهد. 
 .تخدامها فى عمل المنظماتإعداد مواد يمكن اس

ƖاƜتياƟǗمجموعات أسئلة خاصة بكل ورقة-أوراق للمناقشة  • :ا  
 . نتائج البحث الديموغرافى والصحى عن ضرب الزوجات •
 .موقف النخبة من العنف األسرى •
 .شفافية تعريف المقررة الخاصة للعنف األسرى •

Ɩƽǋدقيقة٨٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 
  دقيقة٣٠): مجموعات عمل (الخطوة األولى :ة الƴملƯريق

  دقيقة٢٠): التقديم للمجموعة (الخطوة الثانية
  دقيقة٣٠):مناقشة أهمية المعلومات (الخطوة الثالثة

 
ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 

 .تناقش كل منها إحدى أوراق المناقشة يقسم المشاركون إلى مجموعات عمل •
 

ǍƟƬالǋ ǍƺراƷǋالديم ƘƟالب ƛƏتاǆƖاƜǋƦال ƒرƮ ǅع :  
 ما هى أبرز العوامل التى تؤدى النتشار العنف األسرى فى مصر؟  -
 هل كان المشاركون يتوقعون هذه النسب؟ -
 ما هى الجوانب التى يفتقر إليها المسƠ الديموغرافى؟ -
 ؟٢٠٠٠لماذا لم يتابع المسƠ الديموغرافى موضوع ضرب الزوجات فى المسƠ التالى  -

 :مǅ الƹǆƴ اǓسرىمƹƽǋ الƢǆبة 
 ما هى الفروق بين النخبة والجمهور العام؟ -
 ما هى أسباب االتفاق أو االختالف فى آراء النخبة والجمهور العام؟ -
 ما هى مالحظاتكم النقدية على هذه الدراسة؟ -
 ما هى التوصيات التى تعتقد أنها من الممكن تحقيقها عمليا؟ -

 
 :الƔǋƯƢ الƙاǆية

 : العمل نتائج عملها وتناقش األسئلة التاليةتعرض مجموعات •
 ما أهمية وجود معلومات على المستوى المحلى؟ •
 ما الذى يمكن عمله لتوفير البيانات على المستوى المحلى، والمستوى الوطنى؟ •
 كيف يمكن أن تكون اإلحصاءات خادعة؟ كيف يمكن توقى ذلك؟  •
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ƹالمتدربين من قضية االغتصاب، واالغتصـاب      /استكشاف مواقف المتدربات   :الهد
 .الزوجى

ƖاƜتياƟǗأوراق للمناقشة عن أحكام القانون المصرى بالنسبة لحاالت االغتصاب • :ا. 
 عن المواد الموجودة فى القانون المصرىة شفافي •

Ɩƽǋدقيقة،١٥٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال  
  دقيقة٣٠): عصف ذهنى (وة األولىالخط :Ưريقة الƴمل

  دقيقة٤٥): كتابة القصص (الخطوة الثانية
  دقيقة٣٠): مناقشة القصص (الخطوة الثالثة
  دقيقة٣٠): المبررات/األسباب (الخطوة الرابعة
  دقيقة١٥): مناقشة القانون (الخطوة الخامسة

 
ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 

صـاب بحيـث ال يـذكر أى        عصف ذهنى للمجموعـة الموسـعة حـول أسـباب االغت           •
 .يمكن عمل أكثر من دورة .مشاركة سوى سبب واحد، وبحيث يشارك الجميع/مشارك

المشـاركات دون أى    /الميسر قائمة باألسباب التى يطرحهـا المشـاركون       /تسجل الميسرة  •
  .مناقشة

 
 :الƔǋƯƢ الƙاǆية

 :تقسم المشاركات إلى أربع مجموعات عمل •
 من  –الة اغتصاب فتاة من شخص تحبه، من شخص تعرفه          تكتب كل مجموعة قصة عن ح      •

 .  اغتصاب إحدى بائعات الهوى–شخص غريب عنها 
قاموا باغتصاب  /يراعى فى القصة أن تقدم وصفا للمرأة التى تعرضت لالغتصاب، من قام            •

واسـتجابة  ،  )المكان، الزمـان، الـƣ    (تلك المرأة، الظروف التى تمت فيها حادثة االغتصاب         
الشـرطة،  (، استجابة المؤسسـات المختلفـة       ..).األهل، األقارب، الجيران،  ( العام   الجمهور

 .حيثما كان األمر مناسبا )الصحة، الطب الشرعى، المحامى، القضاء
 

 :الƔǋƯƢ الƙالƙة
 :تعرض المجموعات قصصها على المجموعة الموسعة وتناقش •

 ما هو االغتصاب؟ هل يتضƠ ذلك فى كل القصص؟ -
 سمات خاصة فى من يقوم باالغتصاب؟هل هناك  -
 هل هناك سمات خاصة فى من تتعرض لالغتصاب؟ -
 من المسئول عن االغتصاب فى كل حالة؟ -
هل تتوقع أى من المشاركات أن يحدث لها ذلك أو هل يتوقع أحد المشاركين أن يحدث                 -

 ).فى الحاالت الثالث األولى(ذلك البنته أو أخته؟ 
 ؟)من واقع القصص التى تم عرضها(الغتصاب لماذا تتم ممارسة ا -
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 :الƔǋƯƢ الرابƴة
وتحـدد مـا هـى      )أسباب االغتصاب (تقوم المجموعة باستعراض ومناقشة القائمة السابقة        •

  ).ت(والتبريرات ) س(األسباب 
 . تعد المجموعة قائمة بالردود على التبريرات •

 
 :الƔǋƯƢ الƢامسة

فى القـانون    صاب، وهتك العرض، وخدش الحياء العام     الميسر تعريف االغت  /تعرض الميسرة 
 . المصرى، وتناقش المجموعة الموسعة، التعريفات المختلفة

 ما هو الفرق القانوني بين التعريفات المختلفة؟ -
 هل هذه التعريفات كافية؟ -
 هل يمكن تطويرها؟ كيف؟ -

 
• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

صاب، ودحض فكرة لوم الضحية وتوضيƠ مسئولية       من المهم هنا تفنيد أسباب االغت      •
هل لو قـام رجـل بـنفس        : ويمكن عمل ذلك من خالل طرح سؤال      . المجتمع والدولة 

ارتداء مالبس غير محتشمة، التأخر فى العودة للمنزل، السير فى طرق غيـر             (السلوك  
 يمكن أن يتم اغتصابه؟) الƣ... مأهولة،
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ƹاستكشاف مواقف الجمهور والمؤسسات من قضية االغتصاب :الهد. 
 .إدراك أن االغتصاب جريمة عنف وليس مجرد جريمة جنسية

ƖاƜتياƟǗتوزيع أوراق : المواد • :ا 
 .جزء مما نشر عن حادثة فتاة العتبة •

Ɩƽǋدقيقة١٢٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 
  دقيقة٣٠): موعات عملمج (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل

  دقيقة٣٠): التقديم للمجموعة (الخطوة الثانية
  دقيقة٣٠): عمل مطويات (الخطوة الثالثة
   دقيقة٣٠): التقديم للمجموعة (الخطوة الرابعة

 
ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 

يمكـن  (تقسم المشاركات إلى مجموعات عمل، وتوزع أوراق المناقشة على كل مجموعـة      •
  .)ق فى اليوم السابق لقراءتها بتعمق أكثرتوزيع هذه األورا

 : تناقش كل مجموعة األسئلة التالية •
 هل يمكن أن يحدث ذلك لك، أو إلحدى قريباتك؟ -
 هل يمكن أن يحدث ذلك لك من أحد المعارف أو األقارب؟  -
 ما هى؟ فى الحاالت الثالث؟/ القضاء/هل هناك فروق بين مواقف اإلعالم  -
 الف المواقف فى تقديرك؟ما أسباب اخت -

 
 :الƔǋƯƢ الƙاǆية

 .تعرض المجموعات نتائج عملها •
القضـاء،  ( تناقش المجموعة كيفية تعامل المؤسسات المختلفة مـع حـاالت االغتصـاب              •

 ؟ )، الشرطة، المؤسسات الطبية كالمستشفيات والطب الشرعى-اإلعالم
 األفكار التى تعكسها تلك المواقف؟ ما هى -
 ؟)الثقافة السائدة - اإلجراءات–القانون (األسباب وراء تلك المواقف ما هى  -
 ما الذى تقدمه تلك المؤسسات لمساعدة ضحايا االغتصاب؟ -
 ما هى األدوار المطلوبة من كل تلك المؤسسات؟ -
 ما الذى يمكن أن تقدمه المنظمات غير الحكومية؟ -

 
 :الƔǋƯƢ الƙالƙة

ى نفس مجموعات العمل السابقة، وتقوم كل مجموعة بƎعداد         المشاركون إل /تقسم المشاركات  •
 : مطوية أو قواعد عامة للتعامل مع حالة االغتصاب وفقا للحاالت التالية

  .مطوية لمن تعرضن لالغتصاب، وأسرهن -
 .مطوية للعاملين فى المنظمات غير الحكومية -
 .مطوية لقواعد لعمل رجال الشرطة -
 .ؤسسة الطبيةالم مطوية لقواعد لعمل -
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 :الƔǋƯƢ الرابƴة
كيف يمكن تطوير تلك المطويـات؟      : تعرض كل مجموعة نتائج عملها، وتناقش المجموعة       •

 وكيف يمكن استخدامها من خالل عمل المنظمات غير الحكومية؟ 
 

• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

موعات فى حالة المجموعات المختلطة من المشاركين والمشاركات يمكن تقسيم المج          •
،بما يسـاعد علـى     )نساء ورجال، أو صغار السن وكبار السن      (وفقا للجنس أو العمر     

 .مناقشة االختالفات المبنية على النوع االجتماعى، وأيضا بين األجيال المختلفة

قد يكون من المفيد استضافة أحد المحامين، أو رجال الشرطة، أو الطب الشرعى فى               •
 .ق المطويات المختلفة، فى عالقتها بالواقع الفعلىندوة تلى ذلك التدريب، لتدقي

 -فى حال توفرها  –المشاركات  /من المفيد أيضا االستفادة باإلمكانات الفنية للمشاركين       •
 .لتطوير الشكل النهائى للمطويات
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ƹإدراك أن العنف الجنسى ضد الزوجات هو أحد أشكال االغتصاب :الهد. 
ǗاƖاƜتياƟ: •  عادل السمرى عـن االنتهـاك الجنسـى        . من دراسة د  : أوراق للمناقشة

 للزوجات
 اإلعـالن العـالمى لحقـوق       –وثيقة بكين، اتفاقية المرأة     (الوثائق الدولية    •

 وثيقـة مـؤتمر     – العهد الدولى للحقوق االقتصادية واالجتماعية       –اإلنسان  
 ).السكان

Ɩƽǋدقيقة٩٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 
  دقيقة٣٠): مجموعات عمل (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل

  دقيقة٣٠): التقديم للمجموعة (الخطوة الثانية
  دقيقة٣٠): اعداد مادة جماهيرية (الخطوة الثالثة

 
ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 

 . المشاركين إلى مجموعات عمل/تقسم المشاركات •
عـادل السـمرى عـن      . اقشة من دراسـة د    المشاركين أوراق للمن  /توزع على المشاركات   •

 :وتناقش المجموعة األسئلة التالية .االنتهاك الجنسى للزوجات
 لماذا يمارس األزواج العنف الجنسى على زوجاتهم من خالل الحاالت المعروضة؟ -
 ذلك؟) أو يحدث البنته أو أخته(هل تقبل أى مشاركة أن يحدث لها  -
ثقافة السائدة؟ ما هى العوامل التى تساعد على حدوثـه،          ما عالقة هذا العنف الجنسى بال      -

 والعوامل التى يمكن أن تساعد على التصدى له؟
 هل ينطبق على هذه الحاالت تعريف االغتصاب؟ لماذا؟ -

 
 :الƔǋƯƢ الƙاǆية

 .تعرض المجموعات نتائج عملها على المجموعة الموسعة •
عدم الموافقة على اعتبار العنف     /اب الموافقة   الميسر على اللوحة القالبة أسب    /تسجل المدرية  •

 .الجنسى ضد الزوجات اغتصابا فى قائمتين منفصلتين
 :تناقش المجموعة أسباب عدم الموافقة من خالل ما يلى •

ما هى الجوانب التى يمكن استخدامها من الثقافة عموما، ومن الدين خصوصا لوقـف               -
 العنف الجنسى ضد الزوجات؟

يق الدولية التى يمكن استخدامها لوقف العنف الجنسـى ضـد الزوجـات             ما هى المواث   -
 العهد الـدولى للحقـوق      – اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان      –وثيقة بكين، اتفاقية المرأة     (

  وثيقة مؤتمر السكان؟–االقتصادية واالجتماعية 
 

• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

 ).المودة والرحمة(سنة بين الزوجين  تحضير أسانيد دينية للعالقة الحفيدمن الم •
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ƹإدراك أن العنف يمكن وقفه، وأن السكوت عنه يؤدى إلى تفاقمه :الهد 
ƖاƜتياƟǗدراسات حالة - :ا  

  أفرƢ ورق -
  أقالم ملونة–

Ɩƽǋدقيقة٦٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال  
  دقائق٣٠): مجموعات عمل (ىالخطوة األول :Ưريقة الƴمل

  دقيقة٣٠): المجموعة الموسعة (الخطوة الثانية
 

ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 
من خالل الجرائد، أو الحاالت التى يعرفها أفراد المجموعـة           تعد كل مجموعة دراسة حالة     •

من خالل عملهم، أو معرفهم وعالقاتهم، أو من الحاالت التى تمت دراستها فـى التـدريبات                
  .السابقة

 المشاركون القصص من خالل األسئلة التالية؟/تناقش المشاركات • 
 ما هى النقاط التى كان يمكن عندها منع العنف؟  -
 لماذا؟ من المسئول عند كل نقطة؟ من لم يتدخل؟ -

 
 :الƔǋƯƢ الƙاǆية

 : تناقش المجموعة .تعرض المجموعات نتائج عملها •
 لتغلب عليها؟هل يمكن ا ما هى الثغرات القانونية؟ -
 ما هى العوامل التىساعدت على استمرار العنف؟ -
 هل يمكن للمنظمات غير الحكومية عمل شىء فى هذا الصدد؟ -

 
• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

من المهم هنا كيف يتشابك التمييز على أساس النوع مع التمييز على أساس الطبقـة،                •
 . ليفاقم من العنف الممارس ضد خادمات المنازل

سيكون من المفيد توفير حاالت عن العنف ضد خادمات المنازل األجنبيات، حيـث              • 
 .أنها توفر بعدا جديدا أال وهو التمييز على أساس المواطنة
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ƹتفنيد األفكار المؤيدة للختان :الهد 
ƖاƜتياƟǗورق  :ا Ƣأقالم ملونة–أفر  

Ɩƽǋدقيقة١٢٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 
  دقيقة٣٠): تفنيد المقوالت (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل

  دقيقة٣٠): عرض نتائج المجموعات (الخطوة الثانية
  دقيقة٣٠): ة للدعوةتصميم وسيل (الخطوة الثالثة
  دقيقة٣٠): عرض نتائج المجموعات (الخطوة الثانية

 
ǍلǋǓا ƔǋƯƢال : 

 :المشاركات إلى مجمعات عمل كالتالى/يقسم المشاركون •
 ) البنات واألوالد- الرجال –النساء (المجتمع المحلى  -

 األطباء -
 رجال الدين -
 القيادات السياسية  -

 .المبررات التى يمكن أن تطرح لالستمرار فى ممارسة الختانتعد كل مجموعة قائمة ب •
 .تتبادل المجموعات القوائم؛ كل مجموعة تأخذ مقوالت المجموعة الثانية وتحاول الرد عليها •

 
 :الƔǋƯƢ الƙاǆية

 .تناقش المجموعة الموسعة المقوالت والردود عليها •
 

 :الƔǋƯƢ الƙالƙة
ملصق، تنويه تليفزيونى، درس فى     : وة ضد ختان اإلناث   للدع تقوم المجموعات بعمل وسيلة    •

محو األمية، تمثيلية صغيرة فى المسرح المدرسى، أغنيـة علـى لحـن إحـدى األغنيـات                 
 .الƣ.. .الشعبية،

 
 :الƔǋƯƢ الرابƴة

فـى عالقتهـا    (تناقش المالحظات   . .تعرض المجموعات وسائلها على المجموعة الموسعة      •
 . قتراحات لتطوير الوسيلةوتطرح ا) بمبادىء االتصال

 
• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

تتوفر إصدارات عديدة فى موضوع ختان اإلناث فى مصر، وسيكون مـن المفيـد               •
المشاركين، مـن بدايـة التـدريب       / وضع بعض هذه الكتابات فى متناول المشاركات        

ديـد مـن    معظم هذه اإلصدارات مجانية ومتوفرة فـى الع       . بحيث يمكن االستعانة بها   
المنظمات غير الحكومية، ومنها مركز موارد قوة العمل المعنية بختان اإلناث، ووزارة            

 .الصحة
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ƹاستكشاف األسباب وراء جرائم الشرف • :الهد. 
 .إدراك ازدواجية المجتمع فى قضية جرائم الشرف •

ƖاƜتياƟǗقصاصات من الصحافة عن جرائم الشرف :ا. 
Ɩƽǋدقيقة٩٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 

  دقيقة٤٥): دراسة حالة من الصحافة (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل
  دقيقة٤٥): عامةمناقشة  (الخطوة الثانية

 
ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 

 توزع قصاصات الجرائد على المجموعات  •
 :تناقش كل مجموعة إحدى القصص •

 ؟)اوين، وصف الضحية،وصف الجانىالعن( كبف عرضت الصحيفة القصة؟ -
  من المعتدى؟ -
  ما هو موقف المجتمع المحلى مما حدث؟ -

 
 :ǆيةالƔǋƯƢ الƙا

 .تعرض كل مجموعة نتائج عملها •
 :تناقش المجموعة الموسعة من خالل طرح األسئلة التالية •

 ما هو تعريف الشرف؟ -
 أى ممارسة جنسية؟ بههل يمكن أن تقتل امرأة ابنها أو أخاها فى حال ارتكا -
 هل يختلف التعريف بالنسبة للنساء والرجال؟ لماذا؟ -
 ما هو موقف القانون؟ هل يختلف بالنسبة للنساء والرجال؟ -
 لماذا يعتبر الرجال أن شرفهم مرتبط بسلوك نسائهم وليس رجالهم؟ -
 لماذا تشارك النساء فى العنف ضد النساء األخريات فى جرائم الشرف؟ -
  يمكن وضع تعريف للشرف يسرى على الرجال والنساء سويا؟هل -

 
• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

 )فى حال توفر فيديو وتلفزيون(يمكن االستعانة بجزء من فيلم دعاء الكروان  •

 يمكن أيضا االستعانة بƎصدارات مركز قضايا المرأة المصرية عن جرائم الشرف •
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 إدراك أسباب العنف الواقع على خادمات المنازل :دƹاله
ƖاƜتياƟǗقراءات من كتاب الخطاب اإلعالمي حول خادمات المنازل :ا. 

Ɩƽǋدقيقة٦٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 
  دقيقة٣٠): مناقشة دراسات الحالة (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل

 ة دقيق٣٠): التقديم للمجموعة (الخطوة الثانية
 

ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 
 .المشاركات إلى مجموعات عمل/ يقسم المشاركين •
 :تناقش كل مجموعة إحدى دراسات الحالة من خالل األسئلة التالية •

 ما هى األسباب التى تدفع األسر لتشغيل بناتها كخادمات؟ -
 ما هى أشكال العنف األخرى التى تمارس ضد خادمات المنازل؟ -
 عريف العنف الذى وضعته المجموعة؟هل ينطبق عليها ت -
 ما هى الشروط التى تساعد على ممارسة العنف ضد الخادمة فى هذه الحالة؟ -
 ما هى الشروط التى تساعد على ممارسة العنف ضد الخادمات عموما؟ -

 
 :الƔǋƯƢ الƙاǆية

 .تعرض المجموعات دراسات الحالة، وتعليقاتها على األسئلة السابقة •
 الميسر شفافية عن موقف القانون من خادمات المنازل؟/رةتعرض الميس •
 :تناقش المجموعة الموسعة ما يلى •

 ما هو موقف اإلعالم عموما من الخادمات؟ -
 هل هناك حماية قانونية لخادمات المنازل؟ -
 ما الذى يمكن عمله من جانب المنظمات غير الحكومية؟ -

 
• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

 االستعانة بدراسات حالة من الصحف مثل حالة الفنانة وفاء مكى يمكن أيضا  •

) الفليبنيـات مـثال   (يمكن أيضا االستعانة بدراسات حالة عن الخادمات األجنبيـات           •
 .وخاصة فى دول الخليج
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ƹوضع تعريف للتحرش الجنسى :الهد . 
 .صياغة محتوى قانون لمواجهة التحرش الجنسى

ƖاƜتياƟǗمقال صوت األمة عن التحرش الجنسى :ا. 
 .جزء من كتاب المنظمة المغربية عن التحرش الجنسى

  الكندى- الفرنسى – األمريكى - المغربى–القانون المصرى : شفافيات
Ɩƽǋدقيقة٩٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 

 قة دقي٣٠): مناقشة دراسات الحالة (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل
  دقيقة٣٠): التقديم للمجموعة (الخطوة الثانية
  دقيقة٣٠): صياغة قانون (الخطوة الثالثة

 
ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 

المشاركون إلى مجموعات عمل، وتناقش كل مجموعـة ورقـة العمـل            /تقسم المشاركات  •
 :الخاص بها من خالل األسئلة التالية

 تحرش جنسى؟ما هى السمات األساسية العتبار أن سلوك ما هو  -
 أين يمكن أن يحدث التحرش الجنسى؟ -
 لماذا ال تتحدث النساء عن التحرش الجنسى؟ -
 تغيير األدوار التقليدية؟/كيف يؤثر التحرش الجنسى على تكريس  -
 ما هى التبريرات التى تستخدم فى حاالت التحرش الجنسى؟  -
 ما هو الفرق بين التحرش الجنسى والمغازلة؟ -
اعتبار االغراء من جانب طرف ضعيف تجاه طرف أقوى تحرشا جنسـيا؟            هل يمكن    -

 لماذا؟
 .تضع المجموعة تعريفا للتحرش الجنسى •

 
 :الƔǋƯƢ الƙاǆية

 .تعرض المجموعات نتائج عملها، وتتفق المجموعة على تعريف موحد •
 .الميسر شفافية من القانون المصرى/تعرض الميسرة •
 .حظاتها على القانون انطالقا من التعريف السابقتناقش المجموعة الموسعة مال •

 القانون مع هذا التعريف؟ هل يتفق -
 ما هى اإلشكاليات التى قد تعوق استخدام النساء للقانون؟ -
 ما الذى يمكن تطويره فى القانون؟ -

 
 :الƔǋƯƢ الƙالƙة

 ) الƣ..يكىالفرنسى، الكندى، األمر(تعرض الميسرة شفافية بمواقف القوانين األخرى  •
  كيف تختلف هذه القوانين عن القانون المصرى؟ -
 ما عالقتها بالتعريف الذى وضعته المجموعة للتحرش الجنسى؟ -
 . تضع المجموعة قانونا للتحرش الجنسى باالستفادة من كل ما سبق -
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ƹجازإدراك الطابع النوعى للعنف ضد النساء فى أماكن االحت :الهد. 
ƖاƜتياƟǗ١٩٩٧تقرير المنظمة المصرية  :ا. 

 . رفع الدعوى ضد الموظفين العموميين٦٣المادة : ١ رقم شفافية
 .االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب: ٢ رقم شفافية

Ɩƽǋدقيقة٦٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 
  دقيقة٣٠): مناقشة دراسات الحالة (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل

  دقيقة٣٠): التقديم للمجموعة (لخطوة الثانيةا
 

ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 
 .المشاركون إلى مجموعات عمل/تقسم المشاركات •
 .توزع المقتطفات من تقرير المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان على مجموعات العمل •

 لماذا مورس العنف ضد هؤالء النساء؟ -
 نف ضد النساء فى أماكن االحتجاز؟ما هى األسباب التى تساعد على ممارسة الع -

 
 :الƔǋƯƢ الƙاǆية

 :الميسر الشفافيات/تعرض الميسرة •
 .شفافية االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب -
  . رفع الدعوى ضد الموظفين العموميين٦٣المادة  :شفافية -

 :تناقش المجموعة األسئلة التالية •
 ى هذه الحاالت؟هل تنطبق مواد اتفاقية مناهضة التعذيب عل -
ما هى اإلشكاليات القانونية أمام محاسبة مقترفى العنف من الموظفين الرسـميين فـى               -

 الدولة؟
 كيف يمكن تطوير القانون ليحمى النساء من العنف فى هذه الحالة؟ -
 ما هو الدور الذى يمكن أن تقوم به المنظمات غير الحكومية؟ -

 
• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

 ضافة حاالت أخرى عن النساء فى السجونيمكن إ •

يمكن أيضاً استخدام بعض األفالم مثل الكرنك للمخرج على بدرخان، أو فيلم الهارب              •
 ) أحمد زكى(

سيكون من المفيد فى هذا النوع من التدريبات قراءة بعض المواد الموجـودة فـى                • 
 لحقوق اإلنسـان، أو     قائمة المراجع والتى يمكن الحصول عليها من المنظمة المصرية        

 .مركز مساعدة السجناء
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ƹإدراك كيف يكون العنف ضد النساء أداة سياسية :الهد. 
ƖاƜتياƟǗدراسات حالة :ا: 

 .كتاب نساء يواجهن الحرب •
 .تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء •

Ɩƽǋدقيقة٦٠ريب مدة يستغرق هذه التد :ال . 
  دقيقة٣٠): مناقشة دراسات الحالة (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل

  دقيقة٣٠): التقديم للمجموعة (الخطوة الثانية
 

ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 
 .المشاركات إلى مجموعات عمل/ يقسم المشاركون •
 :تناقش كل مجموعة إحدى األوراق من خالل األسئلة التالية •

 لنساء فى الحروب؟لماذا تغتصب ا -
 ما الذى يشعر به الرجال من الجماعة المعتدية؟ -
 ما الذى يشعر به الرجال فى المجتمع المعتدى عليه؟ -
 كيف يتم التعامل مع النساء الالتى تعرضن لالغتصاب؟ -

 
 :الƔǋƯƢ الƙاǆية

 .تعرض المجموعات نتائج عملها، وتعليقاتها على األسئلة السابقة •
 :وعة الموسعةتناقش المجم •

 ما الذى يمكن فعله لو تعرض مجتمعكم لهذه الظروف؟ -
 فعل جنسى أم فعل سياسى؟ لماذا؟ هل االغتصاب هنا -

 
• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

• ƣيمكن إضافة حاالت أخرى عن النساء فى البوسنة، وراوندا، ال 

 الموجودة فى قائمة    سيكون من المفيد فى هذا النوع من التدريبات قراءة بعض المواد           •
المراجع والتى يمكن الحصول عليها من اللجنة الدولية للصـليب األحمـر فىمصـر،              

 .خاصة وأن لديها ملصقات، وأفالم أيضا
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ƹإدراك الدور الذى يلعبه اإلعالم فى تكريس العنف ضد النساء :الهد . 
ƖاƜتياƟǗقرير الراصد اإلعالمي الصـادر عـن مركـز          ت - تليفزيون   –جهاز فيديو    :ا

 .دراسات المرأة الجديدة
 )من صفحات الحوادث(مختارات من الصحافة المحلية 

Ɩƽǋدقيقة٩٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال  
  دقائق٣٠):  التقرير-عرض الفيلم (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل

  دقيقة٣٠): مجموعات العمل (الخطوة الثانية
  دقيقة٣٠): توصيات لǘعالم (الثةالخطوة الث

 
ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 

 يعرض الفيلم  •
 الميسر تقرير الراصد اإلعالمي/توزع الميسرة •
 .تناقش مجموعات العمل الفيلم وتقرير الراصد اإلعالمي •

 
 

 :الƔǋƯƢ الƙاǆية 
 )كل مجموعة تناقش موضوع مختلف(تناقش المجموعات مختارات من الصحافة المحلية  •

 كيف عرضت الصحافة الموضوع؟ -
 وصف الضحية، وصف المعتدى؟ هل هناك اختالف من زاوية األبعاد الطبقية؟ -
 وصف الظروف التى تم فيها االعتداء؟ -
 المستخدمة؟) المانشيتات(العناوين  -
 آراء الخبراء التى تم الرجوع إليها؟ -
 ما تم إغفاله؟ -

 
 :الƔǋƯƢ الƙالƙة

 .ئج عملها، وتضع قائمة بتوصيات لتعامل اإلعالم مع قضية العنفتعرض المجموعات نتا •
 

• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

حسـب  ) الفيلم والتقرير، أو قصاصات الصحف    (يمكن عمل واحد فقط من األنشطة        •
 ).توفر جهاز فيديو وتليفزيون(الوقت واإلمكانيات المتاحة 

 ".فتاة العتبة" عن ٨ تدريب  يمكن أيضاً استخدام نفس االوراق المستخدمة في•
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ƹاكتساب مهارة القراءة النقدية والتحليلية والدعوة :الهد. 
ƖاƜتياƟǗاإلعالن العالمى لمناهضـة  – بعض المراجع والكتب –مواد صحفية متعددة    :ا 

 .العنف ضد النساء
Ɩƽǋدقيقة١٨٠مدة يستغرق هذه التدريب  :ال . 

  دقيقة٩٠): إعداد المعرض (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل
  دقيقة٣٠):إعداد معايير التقييم (الخطوة الثانية
  دقيقة٣٠): تقييم المعرض (الخطوة الثالثة
  دقيقة٣٠): مناقشة المعرض (الخطوة الرابعة

 
ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 

 .م بينهم مسابقةوتقا )٤-٣(يقسم المشاركون الى مجموعات عمل  •
 .وغيرها من المصادر) متماثلة(بعض الصحف والمجالت  توزع على مجموعات العمل •
يطلب من كل مجموعة عمل مجالت حائط تتضمن الموضوعات المتعلقـة بـالعنف مـع                •

أو شـعر أو    ..بما فى ذلك إبداع رسوم كاريكاتير أو صور أو رسوم         ( تعليقات من المجموعة  
 ). الƣ.. .زجل

 .م عمل معرض من مجالت الحائط ويترك لفترة كافية تتيƠ للجميع قراءتهايت •
 

 :الƔǋƯƢ الƙاǆية
مثال عدد الموضوعات، تنـوع     (تناقش المجموعة الموسعة معايير لتقييم المجالت المختلفة         •

شكل المجلة، وجـود     الموضوعات، أهمية الموضوعات، جرأة األفكار الموجودة، أو جدتها،       
 ).الƣ  ...ت،رسوم أو شعارا

 بحيث تمثل كل مجموعـة عمـل        -الميسر بمساعدة مجموعة من المشاركات      /تعد الميسرة  •
 .استمارة تقييم وفقا للمعايير التى اتفقت عليها المجموعة الموسعة -بمشاركة واحدة فقط

 
 :الƔǋƯƢ الƙالƙة

ن يتم تسليمها فى    المشاركين فى نهاية اليوم على أ     / توزع استمارات التقييم على المشاركات     •
 .بداية اليوم التالى

تقوم الميسرة بمساعدة ممثلى المجموعات بتفريƸ استمارات التقيـيم، وتحديـد المجموعـة              •
بعـدد أفـراد   ، تعطى جوائز رمزية مثال مجموعة كتيبات عن العنف   (الفائزة بأعلى الدرجات    

  ).المجموعة
 

 :الƔǋƯƢ الرابƴة
 :د الموجودة فى المعرضتناقش المجموعة الموسعة الموا •
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 ما هى أخطر الحاالت المذكورة فى المعرض ولماذا؟ -
 النساء على نساء تلك القصص؟  هل ينطبق تعريف األمم المتحدة بشأن العنف ضد -
 ؟) إنسانى- البعد الحقوق–البعد النوعى (ما هى األسباب التى أدت لتعرضهن للعنف  -
 هؤالء النساء؟ لماذا؟هل يمكن للقوانين الحالية أن تنصف  -
 كيف يمكن للقوانين أن تنصف هؤالء النساء؟ -

 
• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

يفضل أن يكون هذا النشاط فى نهاية اليوم بحيث تتاح فترة كافيـة للجميـع لتقيـيم                  •
 .األعمال المختلفة
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ƹاستكشاف الدور الذى يلعبه القانون :الهد. 
ƟǗاƖاƜجهاز عرض لفيلم تليفزيونى :تيا. 

Ɩƽǋدقيقة١٥٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 
  دقيقة٤٥): عرض ومناقشة الفيلم (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل

  دقيقة٤٥): عمل سناريو فيلم (الخطوة الثانية
  دقيقة٦٠): مناقشة العروض (الخطوة الثالثة

 
ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 

•    ƴال ǅع ǃǂيƺ ةƪƽاǆم  ƹǆ)Ɩǋبير (         ǅǋǆل القاǋƟ ةƪƽاǆالم ƅبديل لبد ǃǂيƺ ىƈ ǃداƢاست ǅǀيم
ƅساǆد الƮ ƹǆƴالǋ . 

 هل استطاع الفيلم عرض القضية بشكل مقنع؟ ولماذا؟ -
 ما هى الجوانب التى كان من األفضل تغييرها؟ ولماذا؟ -

 
 :الƔǋƯƢ الƙاǆية

جرائم الشـرف  (ايا متعددة مجموعات عمل لمناقشة كيفية عمل سيناريو فيلم مماثل عن قض         •
 :تقوم المجموعة ).التحرش الجنسى -االغتصاب  -

  اختيار الشخصيات التى ستتم مقابلتها، وتحدد لماذا اختارت هذه الشخصيات تحديدا؟ -
 وضع األسئلة التى ستقدم لكل شخصية؟ -
 تحديد المراجع والموضوعات التى سيتم االحتياج إليها؟ -
 .ى تريد أن يخرج الفيلم بهاتحديد التوصيات الت -
 تحديد كيفية استخدام هذا الفيلم فى المستقبل فى عمل المنظمة؟ -

 
 :الƔǋƯƢ الƙالƙة

• Ʃƽاǆتǋ Ûهاǂعم ƛƏتاǆ ƖعاǋمƜالم ƭرƴت: 
 كيفية استخدام هذه األفالم فى حملة ضد العنف ضد النساء؟  -
 .ات حولهامسرحي/ تمثيليات /الموضوعات األخرى التى يمكن عمل أفالم  -
 ما هى اǓليات الممكنة للتصدى للعنف؟ -

 
• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

 يمكن أيضا استخدام دراسات حالة فى حالة تعذر استخدام جهاز فيديو •
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ƹتطوير قانون يحمى حقوق النساء من العنف األسرى :الهد. 
ƖاƜتياƟǗورق وأقالم للتعليم :ا Ƣأ فر. 

  نسƣ من اإلعالن العالمى لمناهضة العنف ضد النساء -
  من اتفاقية المرأة١٩ نسƣ من التوصية -
  نموذج القانون عن العنف األسرى-

Ɩƽǋدقيقة١٨٠ :ال . 
  دقيقة٤٥): كتابة القوانين (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل

  دقيقة٣٠): عرض المجموعات (الخطوة الثانية
  دقيقة٣٠): جعة القوانينمرا (الخطوة الثالثة
  دقيقة ٣٠): قانون موحد (الخطوة الرابعة
  دقيقة٤٥): اإلعداد لحملة (الخطوة الخامسة

 
ǍلǋǓا ƔǋƯƢال : 

تقسم المشاركات إلى مجموعات عمل من أجل كتابة قانون يمكن أن يحمـى النسـاء مـن                  •
 :على أن يتناول القانون عددا من األمور العنف األسرى،

 .لقانونهدف ا -
  األطفال؟/ الرجال/النساء، (من الذى سيطبق عليه  -
 من هم أفراد األسرة؟ -
 .اإلجراءات المطلوب اتخاذها -
 .مسئولية الجهات المختلفة فى تطبيق القانون/دور -
  مؤسسات أخرى؟– القضاء –الشرطة  -

 
 :الƔǋƯƢ الƙاǆية

 .تعرض المجموعات نتائج عملها •
 . لمشتركة على لوحة مستقلةيتم تسجيل المواد ا •
تتم مناقشة المواد المختلفة، وفى حال اتفاق المجموعة على أى منها تسجل علـى اللوحـة                 •

 .السابقة، وتسجل المواد التى لم يتفق عليها فى لوحة مستقلة
 

 :الƔǋƯƢ الƙالƙة
 .الميسر اإلعالن العالمى لمناهضة العنف ضد النساء/توزع الميسرة •
عات العمل بين القانون الذى أعدته وبين اإلعالن العالمى لمناهضة العنف ضد            تقارن مجمو  •

 : النساء، وتقرر
 ما أوجه التشابه واالختالف؟ -
  هل هناك احتياج تعديل قانونها أم ال؟ -
 ما هى التغييرات أو اإلضافات التى يمكن عملها؟ -
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 :الƔǋƯƢ الرابƴة
 .مجموعات العمل تعديالتها تعرض •
 :قش المجموعة القانون الذى أعدته من خالل األسئلة التاليةتنا •

القوانين الحالية التى تحد من الحقوق المحتواة فى القـانون          / ما هى السياسات الحكومية    -
الذى تمت صياغته؟ ما الذى ينبغى تغييره؟ كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية التـأثير              

 من أجل حدوث هذا التغيير؟
 كومة أن تدعم القانون وتضعه موضع التنفيذ؟كيف يمكن للح -
كيـف يمكـن التـأثير       الثقافة السائدة حالياً من الحقوق المحتواة فى القانون؟        كيف تحد  -

 لصالƠ حدوث هذا التغيير؟ 
كيف يمكن   هل توجد جوانب من الثقافة السائدة حالياً تدعم الحقوق المحتواة فى القانون؟            -

 االستفادة بها؟
 

 :ƢامسةالƔǋƯƢ ال
 ):الوطنى/ على المستوى المحلى (تضع المجموعات خطة للدعوة حول القانون الجديد  •

 الهيئات التى ستخاطبها الحملة؟/من هى الفئات -
 ما هى األنشطة التى ستشملها الحملة؟ -
 ما هى األدوات التى ستستخدمها الحملة؟  -

 
• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

ت باختيار قضايا محددة لموضوع القـانون الـذى سـتعمل           يمكن أن تقوم المجموعا    •
عليه، مثال التحرش الجنسى، حماية خادمات المنـازل، حمايـة النسـاء فـى أمـاكن               

ويكون ذلك أسهل للمجموعات التى فى بداية عملها على قضية العنف           ). الƣ..االحتجاز
 . ضد النساء

ل العنف، يمكـن أن تـوزع       فى حالة المجموعات األكثر انخراطا فى العمل فى مجا         •
على المجموعات نسƣ من نموذج القانون الذى أعدتـه المقـررة الخاصـة بـالعنف،               
باإلضافة إلى اإلعالن العالمى لمناهضة العنف، على أن تعطى المجموعات وقتاً كافيـاً         

 أوال، وتـتم    ١/٢يمكن عمل التدريب على يومين بحيـث تـتم الخطـوات            . (لقراءته
 . ى اليوم التالى ف٥/ ٤/ ٣الخطوات 

من المهم مراعاة عدم االنزالق إلى مناقشات قانونية متخصصة، مثل االستفاضة فى             •
الفكرة األساسية هى كيف يحمى القانون النساء، وكيف يضع فى اعتبـاره            . مدة العقوبة 

 .العوائق التى تمنع النساء من استخدامه

عية التنمية الصحية والبيئية     يمكن الحصول على نموذج قانون العنف االسري من جم         •
 .أو من على موقع األمم المتحدة
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ƹتصميم حملة لمناهضة إحدى قضايا العنف النوعى ضد النساء :الهد. 
ƖاƜتياƟǗشفافية عن عناصر الحملة :ا. 

Ɩƽǋدقيقة١٨٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 
  دقيقة٣٠): لوجو الحملة/ ارشع/ أهداف (الخطوة األولى :Ưريقة الƴمل

  دقيقة٣٠): مناقشة موسعة (الخطوة الثانية
  دقيقة٣٠): باقى عناصر الحملة (الخطوة الثالثة
  دقيقة٩٠): عرض وتقييم الحملة (الخطوة الرابعة

 
ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 

 . الميسر الشفافية التى توضƠ عناصر الحملة، وخطوات العمل/عرض الميسرة •
 .المشاركون إلى مجموعات عمل/ كاتتقسم المشار •
/ شـعار / أهـداف (تقوم كل مجموعة بƎنجاز الخطوات الثالث األولى من عناصر الحملة            •

 .)لوجو الحملة
 

 :الƔǋƯƢ الƙاǆية
تناقش المجموعة الموسعة نتائج عمل المجموعات، بحيث يتم االتفـاق علـى التعـديالت               •

 . دى التكرار بين عمل المجموعاتالمطلوبة فى عمل كل مجموعة، وبحيث يتم تفا
 

 :الƔǋƯƢ الƙالƙة
 : تناقش مجموعات العمل باقى عناصر الحملة •

 . أنشطة الحملة -
 . مخرجات الحملة -
 ).دور كل منها بشكل محدد(الهيئات المشاركة فى الحملة  -
 متى تبدأ؟ إلى متى تستمر؟: الخطة الزمنية للحملة -

تمثيلية  - قصة كارتون    –أغنية  (  أداة اتصال أساسية  + لة  كل مجموعة ملصقاً للحم    تصمم •
 .على أن يتضمن الملصق أكبر عدد من العناصر السابقة. )الƣ - كتيباً –  تنويهاً تليفزيونياً–

 
 :الƔǋƯƢ الرابƴة

 . تعرض المجموعات نتائج عملها فى المجموعة الموسعة •
ـ         • م تضـاف مالحظـات المجموعـات     تقوم كل مجموعة بتقييم عمل المجموعة األخرى، ث

 .األخرى
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• Ɣميسرǂة لưƟǘالميسر/م: 

سيكون من المفيد أن يسبق هذا التدريب تدريب مستقل عن االتصال وكيفية توصيل              •
الميسر بمناقشة ذلك مـع     /أو على األقل تقوم الميسرة    (الرسالة إلى الجمهور المستهدف     

 ). المجموعة أثناء الخطوة األولى من التدريب

أى . من المفيد التذكير بكيفية صياغة األهداف بحيث يمكن فى المستقبل تقييم الحملة            •
محددة، يمكن تحقيقها، تتم عبـر فتـرة زمنيـة          (أن تتم صياغة األهداف بحيث تكون       
 . مؤشرات محددة(محددة، لها مخرجات ممكنة القياس 

ئيسية فيهـا بمناسـبات     من المفيد ربط بداية أو نهاية الحملة، أو بعض األنشطة الر           •
، أو بيوم   ) مارس ٨(خاصة سواء وطنية أو دولية؛ مثال االحتفال باليوم العالمى للمرأة           

، أو  ) ديسـمبر  ١٠(، أو باليوم العالمى لحقوق اإلنسـان        ) مارس ١٦(المرأة المصرية   
..... ،) ديسـمبر  ١٠ – نـوفمبر    ٢٦(بفترة الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء        

ƣال. 

 .يمكن االستفادة من نتائج تدريب الدائرة السحرية فى عمل الملصقات للحملة •
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ƹإدراج مكون مناهضة العنف فى البرامج النوعية للمنظمات غير الحكومية :الهد 
ƖاƜتياƟǗلوحة قالبة :ا. 

Ɩƽǋدقيقة١٢٠يستغرق هذه التدريب مدة  :ال . 
  دقيقة٦٠): برامج العمل (وة األولىالخط :Ưريقة الƴمل

  دقيقة٦٠): اقتراحات عملية (الخطوة الثانية
 

ǍلǋǓا ƔǋƯƢال: 
المشاركات إلى مجموعات عمل وفقا للبرامج األساسية فى المنظمات التى          /يقسم المشاركون  •

 –ونيـة    المساعدة القان  – تعليم الكبار    – التعليم   – برامج تنمية الدخل     –الصحة  (ينتمون إليها   
 ).الƣ...- العمل مع األطفال –العمل مع الشباب 

 :تناقش المجموعة األسئلة التالية •
 هل يمكن أن تؤدى البرامج التى يعملون فيها إلى توليد العنف ضد النساء؟ كيف؟ -
 كيف يمكن تطوير مكونات البرامج بحيث يتم تفادى ذلك؟ -
 ء فى البرامج التى تقدمها المنظمة؟ فى األسرة على مشاركة النسااألسري هل يؤثر  -
 ما هى اǓليات التى يمكن استخدامها للتعامل مع ذلك؟ -
 ما هى األنشطة التى يمكن إدراجها فى البرامج النوعية للتعامل مع قضية العنف؟ -
لتقديم خـدمات محـددة للنسـاء الالتـى         )  البشرية –المادية  (ما هى إمكانات المنظمة      -

 تعرضن للعنف؟
 
 :ƔǋƯƢ الƙاǆيةال

 .تعرض المجموعات نتائج عملها •
مشاركة اقتراحا لنشاط لمناهضة العنف من خـالل        /عبر العصف الذهنى يضع كل مشارك      •

 . منظمته يمكن تنفيذه فى مدى الشهور الستة التالية
 :تناقش المجموعة قائمة االقتراحات •

 هذا االقتراح؟ما هى الخبرات المتخصصة التى تحتاجها المنظمة لتنفيذ  -
 ما هى الخبرات المتوافرة داخل المنظمة؟ -
 االحتياجات البشرية من خارج المنظمة؟ -
 ما هى اإلشكاليات المتوقعة التى قد تعوق تنفيذ تلك االقتراحات؟ -
 ما هى المقترحات التى يمكن تنفيذها بشكل مشترك بين أكثر من منظمة؟  -
 كيف يمكن أن نساعد بعضنا البعض؟ -
 األخرى التى يمكن اللجوء إليها للمساعدة؟) غير الحكومية/ الحكومية (ما هى الجهات  -

فى الورشة التى ستعقد لتقييم     ) هل تم تنفيذها  (تتفق المجموعة على أن تقيم هذه االقتراحات         •
 ) شهر١٢ – ٦(الدورة التدريبية بعد فترة زمنية محددة 
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ƒا التدريƤǉ مقدمة Ǎƺ ǈليƋ ƔارƪǕا Ɩة بما تمǆاƴستǗبا Ɣرǋهاية الدǆ Ǎƺ ǃالتقيي ǃيت.  
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@áÓŠ@kíŠ‡mS@ZõbäÛa@‡š@ÑäÈÛa@Ñí‹Èm@
@áÓŠ@òîÏbÐ’Q@

 
 

    
Ɣالماد Č  

أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجـنس   " العنف ضد المرأة    "يعني تعبير   ،   اإلعالن هذا ألغراض
 أو  الجسـمانية حيـة   سواء من النا  ،   عليه، أو يرجƠ أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة          ويترتب

 الحرمان التعسفي ممـن     أوالجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر              
 . الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة

 
Ɣ٢ الماد  
 : ما يلي،  ضد المرأة انه يشمل على سبيل المثال ال على سبيل الحصر،بالعنف يفهم
بدني والجنس والنفسي الذي يحدث في إطار األسرة بما في ذلك الضـرب والتعـدي                ال العنف -أ

 اإلنـاث وختان  ،  واغتصاب الزوجة ،  والعنف المتصل بالمهر  ،   على أطفال األسرة اإلناث    الجنسي
  باالستغالل؛ المرتبطوالعنف غير الزوجي والعنف ، وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة

دني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك االغتصاب              الب العنف -ب
 وأي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسـات التعليميـة              والتعدي

 واالتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء؛، مكان آخر
 ١. تتغاضى عنه، أينما وقع المدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أوالعنف -ج
 

                                                 
Q@Š‡—¾a@ZõbäÛa@‡š@ÑäÈÜÛ@ó¾bÈÛa@æýÇ⁄a@Na@åÇ@ñŠ†b—Ûa@ù†bj¾aë@pbãýÇ⁄aë@pbîÓbÐmüa@áßþ

ñ‡zn¾a@Næbã⁄a@ÖìÔ¨@ói‹ÈÛa@‡èÈ¾a@†a‡Çg@åß@æ‹ß@™‹ÓN@ãìm@
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@áÓŠ@kíŠ‡mT@ZÑäÈÛa@ñ‹v’@@
ÉíŒìnÜÛ@ÖaŠëc@
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ñ‡zn¾a@áßþa@âbÄã 
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R @@@@@ñc‹¾a@‡š@ÑäÈÛa@òÛd·@òîäÈ¾a@ò–b©a@ñŠ‹Ô¾a@ïßaìaŠbßì×@bØîç†aŠ@ñ‡îÛa@åß@â‡Ô¾a@‹í‹ÔnÛa@åß@N@@@@ÑäÈÛa@Ñí‹Èni@™b©aë

ñ‹þa@Ý‚a†@Næbã⁄a@ÖìÔy@òävÜÛ@æìà©aë@òîãbrÛa@ñŠë‡Ûa@À@
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@

@æbã⁄a@ÖìÔ¨@ï¾bÈÛa@æýÇ⁄aQYTXS@
 

 الديباƜة
 وثابتـة، ة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متسـاوية            اإلقرار بما لجميع أعضاء األسر     كان لما

 تجاهل حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا إلـى         كان ولما يشكل أساس الحرية والعدل والسالم في العالم،      
 وكان البشر قد نادوا ببزوƷ عالم يتمتعون فيـه بحريـة القـول              اإلنساني،أعمال أثارت بربريتها الضمير     

 من األساسي أن تتمتع حقوق      كان ولما  من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،        تحرروبالوالعقيدة  
 أخر األمر إلى اللياذ بالتمرد علـى الطغيـان          يضطروااإلنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر أال         

 شعوب األمـم    كانت ولما  من الجوهري العمل على تنمية عالقات ودية بين األمم،         كان ولما واالضطهاد،
 وبكرامة اإلنسان وقدره، وبتسـاوي      األساسية،المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق اإلنسان          

 النهوض بالتقدم االجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في        علىالرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها       
دت بالعمل، بالتعاون مع األمم المتحدة على ضمان     الدول األعضاء قد تعه    كانت ولما أفسƠ،جو من الحرية    

 التقاء الجميع على فهـم      كان ولما  والمراعاة العالميين لحقوق ا إلنسان وحرياته األساسية،       االحترامتعزيز  
 على تنشر  العامة الجمعية فƎن  بهذا التعهد،  الوفاءمشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالƸ الضرورة لتمام         

 أن تبلغـه كافـة      ينبغـي عالن العالمي لحقوق اإلنسان بوصفه المثل األعلى المشترك الـذي           المأل هذا اإل  
 هذا اإلعالن نصب أعينهم علـى       واضعينالشعوب وكافة األمم، كما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته،          

 بالتـدابير    هذه الحقوق والحريات، وكمـا يكفلـوا،       احترامالدوام، ومن خالل التعليم والتربية، إلى توطيد        
 بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول األعضاء ذاتها وفيمـا            العالميالمطردة والدولية، االعتراف    

 :  الموضوعية تحت واليتها على السواءاألقاليمبين شعوب 
 

 يهموعلوهم قد وهبوا العقل والوجدان      .  الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق      جميع يولد: ١ المادة
 .أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح اإلخاء

 حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا اإلعالن، دونما تمييز مـن أي               إنسان لكل: ٢ المادة
 سياسـيا   الرأي والسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو               نوع،

 . وضع أخرأيجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو وغير سياسي، أو األصل الوطني أو اال
 ذلك، ال يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلـد أو                 عن وفضال
 متمتـع  الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقال أو موضوعا تحت الوصاية أو غير               اإلقليم

 .دتهبالحكم الذاتي أم خاضعا ألفي قيد آخر على سيا
 . حق في الحياة والحرية وفي األمان على شخصهفرد لكل: ٣ المادة
 .صورهما استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق واالتجار بالرقيق بجميع يجوز ال: ٤ المادة

 .بالكرامة إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة يجوز ال: ٥ المادة 
 .القانونية في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية إنسان، لكل: ٦ مادةال

 سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القـانون دونمـا تمييـز،                جميعا الناس: ٧ المادة
 مثليتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا اإلعالن ومن أي تحريض على                و

 .هذا التمييز
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 حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمـال تنتهـك               شخص ألي: ٨ المادة
 . األساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانونالحقوق

 . اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفايجوز ال: ٩ المادة
ين، الحق في أن تنظر قضيته محكمـة مسـتقلة           على قدم المساواة التامة مع اǓخر      إنسان، لكل: ١٠ المادة

 .إليه نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه ومحايدة،
 محاكمـة علنيـة     في كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا              -١: ١١ المادة

 .نفسهمة للدفاع عن تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات الالز
 يشكل جرما   حينه ال يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في                 -٢

 تلك التي كانت سارية     منبمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما ال توقع عليه أية عقوبة أشد             
 .الجرميفي الوقت الذي ارتكب فيه الفعل 

ل تعسفي في حياتـه الخاصـة أو شـؤون أسـرته أو مسـكنه أو                 تعريض أحد لتدخ   يجوز ال: ١٢ المادة
ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثـل          .  شرفه وسمعته  تطعن وال لحمالت    مراسالته،

 . التدخل أو تلك الحمالتذلك
 .الدولة لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود -١: ١٣ المادة

 .بلدهرة أفي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى  لكل فرد حق في مغاد-٢
 .االضطهاد لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خالصا من -١: ١٤ المادة 

 غير سياسـية أو  جريمة ال يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك مالحقة ناشئة بالفعل عن         -٢
 .دئهاومباعن أعمال تناقض مقاصد األمم المتحدة 

 . لكل فرد حق التمتع بجنسية ما-١: ١٥ المادة
 .جنسيته ال يجوز، تعسفا، حرمان أفي شخص من جنسيته وال من حفه في تغيير -٢

 قيـد بسـبب   أفي للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوƷ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون       -١: ١٦ المادة
 الزواج ولـدى    قيامحقوق لدى التزوج وخالل     وهما متساويان في ال   . العرق أو الجنسية أو الدين    

 .انحالله
 . فيهإكراه ال يعقد الزواج إال برضا الطرفين والمزمع زواجهما رضاء كامال ال -٢
 واألساسية في المجتمع، ولها حق التمتـع بحمايـة المجتمـع            الطبيعية األسرة هي الخلية     -٣ 

 .والدولة
 .ه أو باالشتراك مع غيره حق في التملك، بمفردفرد لكل -١: ١٧ المادة

 . تجريد أحد من ملكه تعسفايجوز ال -٢
 حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينـه أو                شخص لكل: ١٨ المادة

 بمفرده أو   والتعليم، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة            معتقده،
 .ام المأل أو على حدةمع جماعة، وأم

 حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق اǓراء دون              شخص لكل: ١٩ المادة
 اعتبـار   ودونمـا  وفي التماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اǓخرين، بأية وسيلة            مضايقة،
 .للحدود

 .السلميةاالجتماعات والجمعيات  لكل شخص حق في حرية االشتراك في -١: ٢٠ المادة
 .ما ال يجوز إرغام أحد على االنتماء إلى جمعية -٢

 بواسطة ممثلين   وآما لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة             -١: ٢١ المادة
 .يختارون في حرية

 .بلده لكل شخص، بالتساوي مع اǓخرين، حق تقلد الوظائف العامة في -٢
 انتخابات نزيهة   خالل إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه اإلرادة من              -٣

 السـري أو بـƎجراء      وبالتصـويت تجري دويا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين          
 .التصويتمكافƐ من حيث ضمان حرية 
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جتماعي، ومن حقه أن توفر لـه،        بوصفه عموا في المجتمع، حق في الضمان اال        شخص، لكل: ٢٢ المادة
 ق القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقـو            المجهودمن خالل   
 .حرية واالجتماعية والثقافية التي ال غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في االقتصادية

الحماية و عادلة ومرضية،    شروط عمل وله،  محرية اختيار ع  و حق في العمل،     شخص لكل   -١: ٢٣ المادة
 .البطالةمن 
 .المتساوي لجميع األفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل -٢
 بالكرامـة  الئقـة  لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له وألسـرته عيشـة      -٣

 .االجتماعيةالبشرية وتستكمل، عند االقتضاء، بوسائل أخرى للحماية 
 . مصالحهحمايةص حق إنشاء النقابات مع آخرين واالنضمام إليها من أجل  لكل شخ-٤

 حق في الراحة وأوقات الفراƷ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفـي              شخص لكل: ٢٤ المادة
 . مأجورةدوريةإجازات 

  وخاصـة  وألسرته، لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له             -١: ٢٥ المادة
 الضـرورية،   االجتماعيةعلى صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات          

 أو الترفـل أو     العجـز وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حـاالت البطالـة أو المـرض أو                 
 . عيشهأسبابالشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده 

 بـذات   التمتـع ولجميع األطفال حق    . ق في رعاية ومساعدة خاصتين     لألمومة والطفولة ح   -٢
 .اإلطارالحماية االجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا 

ويجب أن يوفر التعليم مجانا، علـى األقـل فـي مرحلتيـه             .  حق في التعليم   شخص لكل   -١: ٢٦ المادة
. للعمومويكون التعليم الفني والمهني متاحا      . زامياويكون التعليم االبتدائي إل   . واألساسيةاالبتدائية  

 .ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم
 حقوق اإلنسـان والحريـات      احترام يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز           -٢

 وجميـع الفئـات      جميـع األمـم    بينكما يجب أن يعزز التفاهم والتسامƠ والصداقة        . األساسية
 . المتحدة لحفظ السالماألممالعنصرية أو الدينية، وأن يؤيد األنشطة التي تضطلع بها 

 .ألوالدهم لǔباء، على سبيل األولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى -٣
 بـالفنون،   االسـتمتاع  لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفـي             -١: ٢٧ المادة

 .عنهاإلسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم و
 علمي أو أدبي    إنتاج في حماية المصالƠ المعنوية والمادية المترتبة على أي          حق لكل شخص    -٢

 .أو فني من صنعه
 حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق فـي ظلـه الحقـوق والحريـات                 فرد لكل: ٢٨ المادة

 .ذا اإلعالن تحققا تاما في هعليهاالمنصوص 
 النمو الحر   شخصيته على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو              -١: ٢٩ المادة 

 .الكامل
 القـانون مسـتهدفا     يقررها ال يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إال للقيود التي             -٢

       Ǔوالوفاء بالعـادل    واحترامها،خرين  منها، حصرا، ضمان االعتراف الواجب بحقوق وحريات ا 
  ديمقراطي،مجتمعمن مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في 

 المتحـدة   األمـم  ال يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو ينـاقض مقاصـد                 -٣
 .ومبادئها

تخويل أيـة دولـة أو       اإلعالن أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على            هذا في   ليس: ٣٠ المادة
 أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي مـن الحقـوق                    أوجماعة،  
 . المنصوص عليها فيهوالحريات
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  :الديباƜة
 اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة          أن ترى   إذ  األطراف في هذا العهد،    الدول إن

 يشكل، وفقا للمبادƏ المعلنة في ميثاق األمم المتحـدة، أسـاس الحريـة            وثابتة،فيهم، ومن حقوق متساوية     
 أن  تـدرك  وإذ نبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه،      بأن هذه الحقوق ت    تقر وإذ  في العالم،  والسالموالعدل  

 في أن يكـون البشـر       اإلنسان،السبيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى المتمثل، وفقا لǘعالن العالمي لحقوق           
 والفاقة، هو سبيل تهيئـة الظـروف        الخوفأحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من        

 والثقافيـة،  وكذلك بحقوقه االقتصادية واالجتماعية      والسياسية،متع بحقوقه المدنية    لتمكين كل إنسان من الت    
 والمراعاة  االحترام في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق األمم المتحدة، من التزام بتعزيز              تضع وإذ

اء األفـراد    أن على الفرد، الذي تترتب عليـه واجبـات إز          تدرك وإذ العالميين لحقوق اإلنسان وحرياته،   
 إليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا            ينتمياǓخرين إزاء الجماعة التي     

 :  على المواد التالية اتفقت قد العهد،
 

  
Ɣالماد Č: 

 السياسي الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها               لجميع -١
 .والثقافيوحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي 

 إخالل  دونما الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية            لجميع -٢
 المنفعـة المتبادلـة وعـن       مبدأبأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على           

 . عيشه الخاصةأسبابوال يجوز في أية حال حرمان أي شعب من .  الدوليالقانون
 غيـر   األقاليم األطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة               الدول على   -٣

  حق تقرير المصير وأن تحتـرم      تحقيقالمتمتعة بالحكم الذاتي واألقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على          
 .المتحدةهذا الحق، وفقا ألحكام ميثاق األمم 

  

  
Ɣ٢ الماد: 

 لجميـع   الحقـوق  كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه               تتعهد -١
أو  العرق، أو اللون، أو الجنس،       بسبباألفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في واليتها، دون أي تمييز           

 األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب،         أواللغة، أو الدين، أو الرأي سياسي أو غير سياسي،          
 .األسبابأو غير ذلك من 

 ال تكفـل    القائمة كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية               تتعهد -٢
 الدستورية وألحكام هذا العهد،     إلجراءاتهاالعهد، بأن تتخذ، طبقا     فعال إعمال الحقوق المعترف بها في هذا        
 . أو غير تشريعيةتشريعيةما يكون ضرورة لهذا اإلعمال من تدابير 
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 :  كل دولة طرف في هذا العهد تتعهد -٣
 تكفل توفر سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هـذا                 بأن) أ(

 الرسمية،لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم  حتى العهد،
 أو تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية                 بأن) ب(

 وبـأن   القانوني،إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة              
 تنمي إمكانيات التظلم القضائي،

 .المتظلمين تكفل قيام السلطات المختصة بƎنفاذ األحكام الصادرة لمصالƠ بأن) ج(
 

Ɣ٣ الماد : 
 المدنيـة  األطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق               الدول تتعهد

 .والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد
 

Ɣالماد ď: 
 األطـراف   للدولية التي تتهدد حياة األمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز           حاالت الطوارƏ االستثنائ   في -١

 بااللتزامات المترتبة عليهـا     تتقيدفي هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير ال              
لقـانون   األخرى المترتبة عليها بمقتضى ا     لاللتزاماتبمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير         

 مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الـدين أو               يكونالدولي وعدم انطوائها على تمييز      
 .االجتماعياألصل 

 . ١١ و)٢و ١الفقرتين  (٨ و٧ و٦ يجيز هذا النص أي مخالفة ألحكام المواد ال -٢
 فـورا، م الدول األطراف األخرى      أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعل            على -٣

وعليها، .  دفعتها إلى ذلك   التيعن طريق األمين العام لألمم المتحدة، باألحكام التي لم تتقيد بها وباألسباب             
 . أخرى وبالطريق ذاتهمرةفي التاريƣ الذي تنهي فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك 

  
Ɣالماد Đ : 

 أو جماعـة له على نحو يفيد انطواءه على حـق ألي دولـة أو          في هذا العهد أي حكم يجوز تأوي       ليس -١
 المعترف بهـا    الحرياتشخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو                

 .فيهفي هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها 
 فـي   النافدةاإلنسان األساسية المعترف بها أو       فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق            يقبل ال   -٢

 ال يعتـرف بهـا أو كـون         العهدأي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا              
 .اعترافه بها أضيق مدى

 

  
Ɣالماد đ: 

 من حياته   أحدز حرمان   وال يجو . وعلى القانون أن يحمي هذا الحق     .  في الحياة مالزم لكل إنسان     الحق -١
 .تعسفا
 الجـرائم   أشـد في البلدان التي لم تلƸ عقوبة اإلعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إال جزاء على               .  يجوز ال -٢

 والتفاقية منع جريمـة     العهدخطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف ألحكام هذا            
 إال بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة        العقوبة يجوز تطبيق هذه     وال. اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها   

 .مختصة
 أنه ليس في بداهة يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم اإلبادة الجماعية، يكون من المفهوم            حين -٣

 أية صورة مـن أي التـزام        علىهذه المادة أي نص يجيز ألية دولة طرف في هذا العهد أن تعفي نفسها               
 . الجماعية والمعاقبة عليهااإلبادةمترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة يكون 
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 العام أو   العفوويجوز منƠ   .  شخص حكم عليه باإلعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة           ألي -٤
 .الحاالتالعفو الخاص أو إبدال عقوبة اإلعدام في جميع 

 تنفذ هذه والعلى جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر،          يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام      ال -٥
 .العقوبة بالحوامل

 طرف فـي  دولة في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء اإلعدام من قبل أية                  ليس -٦
 .هذا العهد

  
Ɣالماد Ē : 

وعلـى  . بالكرامـة ة أو الالإنسانية أو الحاطة       إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسي        يجوز ال
 . الحررضاهوجه الخصوص، ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون 

  
Ɣالماد ē: 

 .صورهما يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق واالتجار بالرقيق بجميع ال -١
 . يجوز إخضاع أحد للعبوديةال -٢
 خرة أو العمل اإللزامي،ال يجوز إكراه أحد على الس) أ( -٣

على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة علـى بعـض            ) أ (٣ يجوز تأويل الفقرة     ال) ب(
 محكمة  قبل بالسجن مع األشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة األشغال الشاقة المحكوم بها من              الجرائم
 مختصة،

 ،"عمل اإللزامي السخرة أو ال" هذه الفقرة، ال يشمل تعبير ألغراض) ج(
والتي تفـرض عـادة علـى       ) ب( والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية       األعمال -١

 نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القـرار ثـم                المعتقلالشخص  
  مشروطة،بصورةأفرج عنه 

كاف  خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعتـرف بحـق االسـتن              أية - ٢
 العسكرية، أية خدمة قومية يفرضـها القـانون علـى المسـتنكفين            الخدمةالضميري عن   

 ضميريا،
 رفاهها، خدمة تفرض في حاالت الطوارƏ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو أية - ٣
 .العادية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من االلتزامات المدنية أية - ٤

  
Ɣالماد Ĕ : 

 يجوز  وال. وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا      . في الحرية وفي األمان على شخصه      فرد حق    لكل -١
 .فيهحرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبق اإلجراء المقرر 

 بأية تهمة   سريعاكما يجب إبالغه    ،   إبالƷ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه          يجب -٢
 .توجه إليه

 قانونـا  المخـولين  الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا إلى أحد القضاة أو أحد المـوظفين         يقدم -٣
وال يجـوز أن    .  يفرج عنـه   أنمباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو             

تعليق اإلفراج عنهم    ولكن من الجائز     العامة،يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة         
 مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية، ولكفالـة         أيةعلى ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في       

 .االقتضاءتنفيذ الحكم عند 
 المحكمـة  شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه                لكل -٤

 .قانونيباإلفراج عنه إذا كان االعتقال غير دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر 
 .تعويض شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على لكل -٥
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Ɣالماد Č٠: 
 .اإلنساني جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة األصيلة في الشخص يعامل -١

مدانين، إال في ظروف استثنائية، ويكونون محـل         األشخاص المتهمون عن األشخاص ال     يفصل) أ(
  على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،معاملة

 المتهمون األحداث عن البالغين، ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصـل فـي              يفصل) ب(
 .قضاياهم

ـ            أن يجب   -٢ الحهم وإعـادة    يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها األساسـي إص
 ومركـزهم   سـنهم ويفصل المذنبون األحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع          .  االجتماعي تأهيلهم
 . القانوني

  
Ɣالماد ČČ : 

 . سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدييجوز ال
  

Ɣالماد Č٢: 
 . إقامتهمكانة التنقل فيه وحرية اختيار  فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حريلكل -١
 . فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهلكل -٢
 ضـرورية   وتكون يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعاله بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون،               ال -٣

ق اǓخـرين وحريـاتهم،    أو حقـو العامةلحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اǓداب        
 . العهدهذاوتكون متمشية مع الحقوق األخرى المعترف بها في 

 . يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلدهال -٤
  

Ɣالماد Č٣ : 
 اتخذ وفقـا    لقرار إبعاد األجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إال تنفيذا                يجوز ال

 األسباب المؤيدة لعدم إبعاده    عرض تحتم دواعي األمن القومي خالف ذلك، من         لمتمكينه، ما   للقانون، وبعد   
 تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيـل مـن         أوومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه           

 .أمامهميمثله أمامها أو 
  

Ɣالماد Čď : 
 أو في   إليه الفصل في أية تهمة جزائية توجه        ومن حق كل فرد، لدى    .  جميعا سواء أمام القضاء    الناس -١

 قبل محكمة مختصة    منحقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني              
 حضور المحاكمة كلها أو بعضها      منويجوز منع الصحافة والجمهور     . مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون    
 في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحيـاة         القوميعام أو األمن    لدواعي اǓداب العامة أو النظام ال     
 الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنيـة            أدنىالخاصة ألطراف الدعوى، أو في      

 أن تخل بمصلحة العدالة، إال أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية               االستثنائيةفي بعض الظروف    
 كانـت  بصورة علنية، إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خالف ذلـك أو     أن يصدر  يجب

 .أطفالالدعوى تتناول خالفات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على 
 .قانونا حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم من -٢
 : الدنيا التاليةبالضماناتضيته، وعلى قدم المساواة التامة،  متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قلكل -٣

 وأسبابها، يتم إعالمه سريعا وبالتفصيل، وفي لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه أن) أ(
 بنفسه، يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال بمحام يختاره أن) ب(
  مبرر له، يحاكم دون تأخير الأن) ج(
ختاره، وأن يخطر بحقـه     ي يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام            أن) د(
 كانـت  وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكمـا، كلمـا                    في
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  يملـك  المصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلـك إذا كـان                 
 الوسائل الكافية لدفع هذا األجر،

 يناقش شهود االتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على اسـتدعاء                أن) هـ(
  النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود االتهام،شهود

 المحكمة، يزود مجانا بترجمان إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة المستخدمة في أن) و(
 .  يكره على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بذنبأال) ز(

 .تأهيلهم حالة األحداث، يراعى جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة في -٤
 أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كي ما تعيد النظر فـي قـرار                  شخص لكل   -٥

 .حكم به عليه وفي العقاب الذي إدانته
 يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم أبطل هذا الحكـم أو صـدر عفـو                     حين -٦

 خطـأ  عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة االكتشاف تحمل الدليل القـاطع علـى وقـوع                خاص
 ما لم يثبـت أنـه    ن،للقانوقضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك اإلدانة، وفقا             

 . في الوقت المناسبالمجهولةيتحمل، كليا أو جزئيا، المسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة 
 بحكـم   منها يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو بريء                 ال -٧

 .بلدوفقا للقانون ولǘجراءات الجنائية في كل  ونهائي
  

Ɣالماد ČĐ: 
 بمقتضى  جريمة يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل                  ال -١

 كانت سارية المفعول في     التيكماال يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك          . القانون الوطني أو الدولي   
ينص علـى عقوبـة      أن صدر قانون     الجريمة،وإذا حدث، بعد ارتكاب     . الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة    

 .التخفيفأخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا 
 كـان  في هذه المادة من شيء يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل                   ليس -٢

 .األممحين ارتكابه يشكل جرما وفق المبادƏ القانون العامة التي تعترف بها جماعة 
  

Ɣالماد Čđ : 
 .القانونيةل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية  في كإنسان، لكل

  
Ɣالماد ČĒ : 

 يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصـياته أو شـؤون                  ال -١
 .سمعته أو بيته أو مراسالته، وألي حمالت غير قانونية تمسن شرفه أو أسرته

 .المساستدخل أو  حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا المن -٢
  

Ɣالماد Čē: 
 في  وحريتهويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما،         .  حق في حرية الفكر والوجدان والدين      إنسان لكل   -١

إقامـة الشـعائر والممارسـة       و اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد            
 .حدةأل أو على والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الم

 أي  اعتناق تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في                  يجوز ال   -٢
 .دين أو معتقد يختاره

 والتي تكون   القانون يجوز إخضاع حرية اإلنسان في إظهار دينه أو معتقده، إال للقيود التي يفرضها               ال -٣
 اǓداب العامـة أو حقـوق اǓخـرين    أوو النظام العام أو الصحة العامة ضرورية لحماية السالمة العامة أ    

 .وحرياتهم األساسية
 تربية  تأمين الدول األطراف في هذا العهد باحترام حرية اǓباء، أو األوصياء عند وجودهم، في               تتعهد -٤

 .الخاصةأوالدهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم 
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 Ɣالماد ČĔ: 
 .تناق أراء دون مضايقة إنسان حق في اعلكل -١
 المعلومـات ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضـروب          .  إنسان حق في حرية التعبير     لكل -٢

 أو مطبوع أو في قالب      مكتوبواألفكار وتلقيها ونقلها إلى اǓخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل            
 .أو بأية وسيلة أخرى يختارها

. خاصـة  من هذه المادة واجبات ومسـؤوليات        ٢لمنصوص عليها في الفقرة      ممارسة الحقوق ا   تستتبع -٣
 تكـون وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكـون محـددة بـنص القـانون وأن                   

 :ضرورية
 ، حقوق اǓخرين أو سمعتهمالحترام) أ(
 .مةالعا األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اǓداب لحماية) ب(

 
Ɣ٢٠ الماد : 

 . بالقانون أية دعاية للحربتحظر -١
 التمييـز أو  على بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا            تحظر -٢

 .العداوة أو العنف
  

Ɣ٢ المادČ : 
 تلـك  إالهذا الحق وال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة         .  في التجمع السلمي معترفا به     الحق يكون

 القومي أو السالمة    األمنالتي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة            
 . أو حماية حقوق اǓخرين وحرياتهمالعامةالعامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اǓداب 

  
Ɣ٢٢ الماد : 

 إليهـا   واالنضماممع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات          فرد حق في حرية تكوين الجمعيات        لكل -١
 .من أجل حماية مصالحه

 تـدابير   وتشكل يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي ينص عليها القانون                 ال -٢
ية الصحة   العام أو حما   النظامضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو            

وال تحول هذه المـادة دون إخضـاع أفـراد      . وحرياتهمالعامة أو اǓداب العامة أو حماية حقوق اǓخرين         
 . على ممارسة هذا الحققانونيةالقوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود 

 عـام   المعقـودة  في هذه المادة أي حكم يجيز للدول األطراف في اتفاقية منظمة العمل الدوليـة                ليس -٣
 من شأنها، أو تطبيق القانون      تشريعية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير           ١٩٤٨

 . في تلك االتفاقيةعليهابطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص 
  

Ɣ٢٣ الماد : 
 المجتمـع ايـة    هي الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع، ولها حـق التمتـع بحم             األسرة -١

 .والدولة
 .أسرة للرجل والمرأة، ابتداء من بلوƷ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس يكون -٢
 .فيه ينعقد أي زواج إال برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كامال ال إكراه ال -٣
 لـدى   وواجباتهمـا وجين   الدول األطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الز           تتخذ -٤

 تـدابير لكفالـة الحمايـة       اتخـاذ وفي حالة االنحالل يتوجـب      . التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله     
 .وجودهمالضرورية لألوالد في حالة 
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Ɣ٢ المادď: 
 القـومي   األصل، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو                طفل لكل   يكون -١

 في اتخاذ تدابير الحمايـة      الدولةتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى            أو االج 
 .قاصراالتي يقتضيها كونه 

 . تسجيل كلى طفل فور والدته ويعطى اسما يعرف بهيتوجب -٢
 . طفل حق في اكتساب جنسيةلكل -٣
  

Ɣ٢ المادĐ : 
 أن  يجـب ، الحقوق التالية، التي     ٢لمذكورة في المادة     مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز ا        لكل يكون

 :تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة
 حرية، يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في أن) أ(
 بينساواة   ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقتراع العام وعلى قدم الم            أن) ب(

 ،الناخبينالناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة 
 .بلده تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في أن) ج(

  
Ɣ٢ المادđ : 
 الصـدد   اهذوفي  .  سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته            جميعا الناس

 مـن التمييـز ألي      فعالةيجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع األشخاص على السواء حماية              
 أو غير سياسي، أو األصل القومي أو        سياسياسبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي             

 . من األسبابذلكاالجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير 
  

 : ٢Ē Ɣالماد
 إلـى   المنتسـبون  أو دينية أو لغوية، أن يحرم األشخاص         ةالثني في الدول التي توجد فيها أقليات        يجوز، ال

 شعائره أو اسـتخدام لغـتهم،   وإقامة المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم        األقليات
 .جماعتهمباالشتراك مع األعضاء اǓخرين في 

  

  
اللجنـة  " ملعوصالحيات، وأسلوب    وهو مخصص لطريقة تشكيل،    .٤٥ إلى   ٢٨ يضم القسم الرابع المواد   

  ."المعنية بحقوق اإلنسانالدولية 
 

  
 أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد اخالله بما في ميثـاق األمـم                   في ليس: ٤٦ المادة 

 المتحدة  األمملمتخصصة من أحكام تحدد المسؤوليات الخاصة بكل من هيئات           ودساتير الوكاالت ا   المتحدة
 .العهد"والوكاالت المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا 

  
 أي أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخالله بما لجميع الشعوب من حق                 في ليس: ٤٧ المادة
 .الطبيعية بملء الحرية، بثرواتها ومواردها  في التمتع واالنتفاع الكاملين،أصيل

  
 . وتعالج أحكام التصديق والنفاذ لهذا العهد.٥٣إلى  ٤٨ يضم القسم السادس المواد
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òí†b—nÓüa@ÖìÔ¨bi@™b©a@ïÛë‡Ûa@‡èÈÛa@òîÏbÔrÛaë@òîÇbànuüaë@QYVVU@
  

 :الديباƜة
 أن اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة           ترى إذ  األطراف في هذا العهد،    الدول إن

 وثابتة، يشكل وفقا للمبادƏ المعلنة في ميثاق األمم المتحـدة، أسـاس الحريـة               متساويةفيهم، ومن حقوق    
 أن  تـدرك  وإذ  بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه،         تقر إذو  والسالم في العالم،   والعدل

 في أن يكـون البشـر       اإلنسان،السبيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى المتمثل، وفقا لǘعالن العالمي لحقوق           
 لتمكين كل إنسان من التمتـع       الضروريةأحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف          

 في اعتبارها ما على     تضع وإذ  بحقوقه المدنية والسياسية،   وكذلكبحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية،     
 والمراعاة العـالميين لحقـوق اإلنسـان        االحترامالدول، بمقتضى ميثاق األمم المتحدة، من التزام بتعزيز         

 التـي ألفراد اǓخرين وإزاء الجماعة      أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء ا         تدرك وإذ وحرياته،
 .العهدينتمي إليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا 

 
 : على المواد التاليةاتفقت قد
  

  
Ɣالماد Č 

 تقرير مركزها السياسي    فيوهي بمقتضى هذا الحق حرة      .  لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها      -١
 .والثقافية في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي وحر
 إخالل  دونما الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية            لجميع -٢

 المنفعـة المتبادلـة وعـن       مبدأبأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على           
 . عيشه الخاصةأسبابوال يجوز في أية حال حرمان أي شعب من . وليالقانون الد

 غيـر   األقاليم الدول األطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة                على -٣
 حق تقرير المصير وأن تحتـرم       تحقيقالمتمتعة بالحكم الذاتي واألقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على          

 .المتحدةالحق، وفقا ألحكام ميثاق األمم هذا 
  

  
Ɣ٢ الماد 

 والتعاون الـدوليين، وال     المساعدة تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق              -١
 به مواردها المتاحة، ما يلزم مـن خطـوات          تسمƠسيما على الصعيدين االقتصادي والتقني، وبأقصى ما        

 بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة،           المعترفع الفعلي التدريجي بالحقوق     لضمان التمت 
 . تشريعيةتدابيروخصوصا سبيل اعتماد 

 العهد الدول األطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا                تتعهد -٢
 سياسـيا أو غيـر      الـرأي لجنس، أو اللغة، أو الدين، أو       بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو ا         

 . ذلك من األسبابغيرسياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو 
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 إلى أي مـدى     القومي، النامية أن تقرر، مع إيالء المراعاة الواجبة لحقوق اإلنسان والقتصادها            للبلدان -٣
 .المواطنينترف بها في هذا العهد لغير ستضمن الحقوق االقتصادية المع

  
Ɣ٣ الماد 
 األطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور واإلناث في حـق التمتـع بجميـع الحقـوق                  الدول تتعهد

 .العهد واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا االقتصادية
  

Ɣالماد ď 
 لهذا العهد   طبقا تخضع للتمتع بالحقوق التي تضمنها        األطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن        الدول تقر

 الحقوق، وشريطة أن يكون هـدفها       هذهإال للحدود المقررة في القانون، وإال بمقدار توافق ذلك مع طبيعة            
 .ديمقراطيالوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع 

  
Ɣالماد Đ 

 أو  جماعـة اءه على أي حق ألي دولة أو         في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطو           ليس -١
 المعترف بها في    الحرياتشخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو                

 .فيههذا العهد والى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها 
 فـي   النافذةمعترف بها أو     يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق اإلنسان األساسية ال              ال -٢

 ال يعتـرف بهـا أو كـون         العهدأي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا              
 .اعترافه بها أضيق مدى

  

  
Ɣالماد đ 

 أن الدول األطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حـق فـي                    تعترف -١
 . لصون هذا الحقمناسبة إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير تتاح له

 الكاملة لهذا   الممارسة أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول األطراف في هذا العهد لتأمين               يجب -٢
مجال بسياسات وتقنيـات مـن       في هذا ال   واألخذالحق توفير برامج التوجيه والتدريب للتقنيين والمهنيين،        

 مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد          وثقافيةشأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية      
 . األساسيةواالقتصاديةالحريات السياسية 

  
Ɣالماد Ē 
 األطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلـة ومرضـية                  الدول تعترف
 :على الخصوص تكفل

 : توفر لجميع العمال، كحد أدنىمكافأة) أ(
 منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن              أجرا. ١

 خصوصا تمتعها بشروط عمل ال تكون أدنى من تلك التي يتمتـع بهـا الرجـل،                  للمرأة
  يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل،أجراوتقاضيها 

  كريما لهم وألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد،عيشا. ٢
  عمل تكفل المساواة والصحة،ظروف) ب(
 الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى مالئمة، دون إخضاع ذلـك               تساوي) ج(
  العتباري األقدمية والكفاءة،إال
 المدفوعـة ازات الدوريـة     وأوقات الفراƷ، والتحديد المعقول لساعات العمل، واإلج       االستراحة) د(

 .األجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية
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Ɣالماد ē 
 : الدول األطراف في هذا العهد بكفالة ما يليتتعهد -١

 كل شخص في تكوين النقابات باالشتراك مع آخرين وفي االنضمام إلـى النقابـة التـي                 حق) أ(
علـى قصـد تعزيـز مصـالحه االقتصـادية           دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية،        يختارها،

 عليهاوال يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق ألية قيود غير تلك التي ينص             .  وحمايتها واالجتماعية
 القـائم أو    النظامالقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو            

 لحماية حقوق اǓخرين وحرياتهم،
نشاء اتحادات أو اتحادات حالفية قومية، وحق هذه االتحادات في تكـوين             النقابات في إ   حق) ب(

 ،  نقابية دولية أو االنضمام إليهامنظمات
 النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي يـنص عليهـا القـانون                 حق) ج(

 لحمايـة  العام أو     تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو النظام          وتشكل
 حقوق اǓخرين وحرياتهم،

 . اإلضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنيحق) د(
 اإلدارات تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسـلحة أو رجـال الشـرطة أو مـوظفي                   ال -٢

 .الحقوقالحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه 
 عـام   المعقـودة حكم يجيز للدول األطراف في اتفاقية منظمة العمل الدوليـة            في هذه المادة أي      ليس -٣

 من شأنها، أو تطبيق القانون      تشريعية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير           ١٩٤٨
 . في تلك االتفاقيةعليهابطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص 

  
Ɣالماد Ĕ  
ألطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان االجتماعي، بمـا فـي ذلـك التأمينـات                   ا الدول تقر

 .االجتماعية
  

Ɣالماد Č٠ 
 : األطراف في هذا العهد بما يليالدول تقر
 ممكن من   قدر منƠ األسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع، أكبر             وجوب -١

 وتربية األوالد الـذين     تعهد لتكوين هذه األسرة وطوال نهوضها بمسؤولية        الحماية والمساعدة، وخصوصا  
 . رضاء ال إكراه فيهزواجهماويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع . تعيلهم

 األمهـات وينبغـي مـنƠ     .  توفير حماية خاصة لألمهات خالل فترة معقولة قبل الوضع وبعده          وجوب -٢
 . اجتماعي كافيةضمانكورة، إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة باستحقاقات العامالت، أثناء الفترة المذ

 بسـبب  اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالƠ جميع األطفال والمراهقين، دون أي تمييز              وجوب -٣
 االقتصـادي ومن الواجب حماية األطفـال والمـراهقين مـن االسـتغالل            . النسب أو غيره من الظروف    

 أخالقهـم أو    إفسـاد جب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شـأنه             كما ي . واالجتماعي
وعلى الدول أيضا أن تفرض     . الطبيعياإلضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق األذى بنموهم           

 . لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليهالذينحدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار 
  

 ČČ دƔالما
 يفي الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له وألسرته، يوفر ما                  تقر -١

 الـدول   وتتعهـد . بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفـه المعيشـية            
 الدولي  نية األساسية للتعاو   باألهم الصدداألطراف باتخاذ التدابير الالزمة إلنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا           

 .الحرالقائم على االرتضاء 
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 العهـد،  بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول األطراف في هذا                 واعترافا -٢
 محـددة ملموسـة     بـرامج بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة علـى            

 :والالزمة لما يلي
 طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق االستفادة الكلية مـن المعـارف               حسينت) أ(

 األراضـي  والعلمية، ونشر المعرفة بمبادƏ التغذية، واستحداث أو إصالح نظـم توزيـع              التقنية
 ، الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها

 اعتبارهية العالمية توزيعا عادال في ضوء االحتياجات، يضع في           توزيع الموارد الغذائ   تأمين) ب(
 .السواءالمشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة لألغذية والمصدرة لها على 

  
Ɣالماد Č٢ 

 مـن الصـحة الجسـمية       مستوى تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى              -١
 .والعقلية يمكن بلوغه

 لهـذا   الكاملـة  التدابير التي يتعين على الدول األطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة              لتشم -٢
 :الحق، تلك التدابير الالزمة من أجل

 صحيا، على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا العمل) أ(
  جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية؟تحسين) ب(
 ومكافحتها، من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واألمراض األخرى وعالجها الوقاية) ج(
 .المرض ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة تهيئة) د(

  
Ɣالماد Č٣  

 توجيـه   وجوبعلى  وهي متفقة   .  الدول األطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم           تقر -١
 توطيد احترام حقوق اإلنسان     والىالتربية والتعليم إلى اإلنماء الكامل للشخصية اإلنسانية والحس بكرامتها          

 التربية والتعليم تمكين كل شخص من اإلسهام        استهدافوهي متفقة كذلك على وجوب      . والحريات األساسية 
امƠ والصداقة بين جميع األمم ومختلـف الفئـات          التفاهم والتس  أواصربدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق       

 .السلم الدينية، ودعم األنشطة التي تقوم بها األمم المتحدة من أجل صيانة أوالساللية أو اإلثنية 
 :يتطلب الدول األطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق وتقر -٢

 ، انا للجميع التعليم االبتدائي إلزاميا وإتاحته مججعل) أ(
 وجعلـه  التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهنـي،              تعميم) ب(

 التعليم،متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة وال سيما باألخذ تدريجيا بمجانية 
 وال  المناسـبة وسائل   التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة ال           جعل) ج(

 سيما باألخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
 أو  يتلقوا التربية األساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل األشخاص الذين لم               تشجيع) د(

 لم يستكملوا الدراسة االبتدائية،
اف  بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشـاء نظـام مـنƠ و               العمل) هـ(

 .التدريس ومواصلة تحسين األوضاع المادية للعاملين في بالغرض،
 اختيـار  الدول األطراف في هذا العهد باحترام حرية اǓباء، أو األوصياء عند وجـودهم، فـي                 تتعهد -٣

 الدنيا التـي قـد      التعليممدارس ألوالدهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير           
 . وفقا لقناعاتهم الخاصةوخلقيا وبتأمين تربية أولئك األوالد دينيا الدولة،أو تقرها تفرضها 

 فـي   والهيئات في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية األفراد                 ليس -٤
 من هذه المادة     في الفقرة أ   عليهاإنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التشبث دائما بالمبادƏ المنصوص          

 . تفرضه الدولة من معايير دنياقدورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما 
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Ɣالماد Čď 
 ومجانية دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهي تصبƠ طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية             كل تتعهد

 غضون سنتين، بوضع واعتماد في واليتها، بالقيام، التعليم االبتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت         
 ومجانيته للجميع، خالل عدد معقول مـن        التعليمخطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية         

 .الخطةالسنين يحدد في 
  

Ɣالماد ČĐ 
 : الدول األطراف في هذا العهد بأن من حق كل فردتقر -١

 افية، يشارك في الحياة الثقأن) أ(
  يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،أن) ب(
 مـن  يفيد من حماية المصالƠ المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي                 أن) ج(

 .صنعه
 لهـذا   الكاملـة  الدول األطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة              تراعي -٢

 . وإشاعتهماوإنماؤهماك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة الحق، أن تشمل تل
 والنشـاط  الدول األطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي ال غنى عنهـا للبحـث العلمـي                  تتعهد -٣

 .اإلبداعي
يين في   الدول والتعاون الدول األطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء االتصال              تقر -٤

 .ميداني العلم والثقافة
  

  
 

، ويتناول األمور المتعلقة بتقديم التقـارير إلـى المجلـس االقتصـادى             ٢٥ – ١٦ يضم هذا الجزء المواد   
 .واالجتماعى

  
Ɣ٢ المادĐ 
 حـق   من أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب                  في ليس

 .الطبيعيةفي حرية التمتع واالنتفاع كليا بثرواتها ومواردها أصيل 
  

  
 

 .العهد،وكيفية تعديله ، ويتناول األمور المتعلقة النضمام إلى هذا٣١ – ٢٦ يضم هذا الجزء المواد
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@áÓŠ@kíŠ‡mU@ZÑäÈÜÛ@‹ÈnÛa@â‡Ç@óÏ@Õ¨aë@òîÛë‡Ûa@Õîqaì¾a@@
pbÜ§a@óÏ@ÉíŒìnÜÛ@ÖaŠëc@

@

@
@

ÓbÐma@ñc‹¾a@‡š@îîànÛa@ÞbØ’c@Éî»@õbÌÛg@òîQYWY@
 

õbäÛa@‡š@ÑäÈÛa@òî›Ó@Þëbäm@óÏ@bèßa‡ƒna@åØº@ónÛa@†aì¾aV@
 ) ٣( و)٢(المواد  التزام شامل بالقضاء علي التمييز بكل أشكاله  
 العادات والتقاليد التي تميز ضد المرأة  
 ختان اإلناث  
 العنف المنزلي  
 الزواج بدون رغبة المرأة 
 لزواج المبكر  
 الفن واألدب اإلباحي 
 أشكال االستغالل التجاري 

 ) ج١٠( و)٥(و) ٢(المواد 

 ) ٦(المادة  القضاء علي االتجار بالنساء واستغالل بغاء النساء 
 ) ١١(المادة  التحرش الجنسي في مكان العمل 
 المخاطر الصحية المترتبة علي العنف 
 التمييز في التغذية  
 ختان اإلناث  

 ) ١٢(ادة الم

 ) ١٦(المادة  العنف األسري 

                                                 
V@Š‡—¾a@Zñc‹¾a@‡š@îîànÛa@ÞbØ’c@òÏb×@õbÌÛg@òîÓbÐma@Þìy@Šaì¨a@óÔnÜßN@š@ÑäÈÛa@Þìy@òßb©a@Šaì¨a@òÜu@åÇ@‹í‹Ômñc‹¾a@‡@N–@

píg@”íŠ†‹Ï@òûß@Fredrich Ebert StiftungN@@ñ‹çbÔÛaRPPQ @
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@áÓŠ@kíŠ‡mU@ZÑäÈÜÛ@‹ÈnÛa@â‡Ç@óÏ@Õ¨aë@òîÛë‡Ûa@Õîqaì¾a@@
pbÜ§a@óÏ@ÉíŒìnÜÛ@ÖaŠëc@

@

òÜßbÈ¾a@lë‹š@åß@êËë@kí‰ÈnÛa@ò›çbäß@òîÓbÐma@@òiìÔÈÛa@ëc

òäîè¾a@ëc@òîãbãgýÛa@ëc@òîbÔÛa@QYXTW@
 
 أن االعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلـة للتصـرف،          ترى ذإ  األطراف في هذه االتفاقية،    الدول إن

 هو، وفقا للمبادƏ المعلنة في ميثاق األمم المتحدة، أساس الحريـة والعـدل              البشريةلجميع أعضاء األسرة    
 ، أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة لǘنسانتدرك وإذ  في العالم،والسلم
 ٣٥ المـادة لذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب           في اعتبارها الواجب ا    تضع وإذ

 العالم،منه، بتعزيز احترام حقوق ا إلنسان وحرياته األساسية، ومراعاتها على مستوى 
 بـالحقوق  من العهد الدولي الخاص      ٧ من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة        ٥ للمادة   منها ومراعاة

 أو العقوبة القاسـية أو      المعاملةكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو          المدنية والسياسية، و  
 أيضا إلعالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من           منها ومراعاة الالإنسانية أو المهينة؛  
 كـانون  ٩امة في    القاسية أو الال إنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية الع          العقوبةضروب المعاملة أو    

 في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو            منها ورغبة ،١٩٧٥ديسمبر  / األول
 : ما يليعلى اتفقت  الالإنسانية في العالم قاطبة،أوالعقوبة القاسية 

  

  
Ɣالماد Č 

 أم عقليا،   كانم أو عذاب شديد، جسديا      أي عمل ينتج عنه أل    " بالتعذيب  " هذه ا التفاقية، يقصد      ألغراض -١
 أو علـى    معلومـات يلحق عمدا بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على               

 ثالث أو تخويفه أو إرغامـه  شخصاعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو        
 ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز        العذابو  هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا األلم أ           

 أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصـرف       عليهأيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق         
 أو العذاب الناشƐ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبة            األلموال يتضمن ذلك    . بصفته الرسمية 

 . نتيجة عرضية لهايكونأو الذي 
 تطبيـق  تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات                  ال -٢

 .أشمل
  

Ɣ٢ الماد 
 أعمال  لمنع كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى                تتخذ -١

 .التعذيب في أي إقليم يخضع الختصاصها القضائي
 تهديـدا رع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالـة حـرب أو                 يجوز التذ  ال -٢

 . كمبرر للتعذيبألخرىبالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حاالت الطوارƏ العامة ا 
 .للتعذيب يجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر ال -٣
  

                                                 
W @bèm‡ànÇa@@òîÈà§a@@@@@@@@@@Ša‹ÔÛa@À@bèîÛg@âbà›ãüaë@bèîÜÇ@Õí‡—nÛaë@ÉîÓìnÛa@lbi@oznÏë@òßbÈÛa@SYOTV@@…Šû¾a@À@QP@@Þëþa@æìãb×@@O

@àí†QYXT@N„íŠbm@õ‡i@ˆbÐäÛa@RV@æa‹íy@@O@éîãìíQYXW@ñ†bàÜÛ@bÔÏë@RWIQH@
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Ɣ٣ الماد 
 أخـرى،  دولةأو أن تسلمه إلى ") أن ترده( يجوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده         ال -١

 . للتعذيبالتعرضإلى االعتقاد بأنه سيكون في خطر . إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو
 الصـلة،   ذاتتبارات   السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه األسباب متوافرة، جميع االع           تراعي -٢

 أو الجماعية لحقوق اإلنسان في الـدول        الصارخةبما في ذلك، وجود نمط ثابت من االنتهاكات الفادحة أو           
 .المعنية

  
Ɣالماد ď 

 األمـر  كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق               تضمن -١
 تواطؤ ومشاركة   يشكلمارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر        ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لم       

 .في التعذيب
 طبيعتهـا  كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخـذ فـي االعتبـار                 تجعل -٢

 .الخطيرة
 

Ɣالماد Đ 
 فـي   إليهـا ر   كل دولة طرف ما يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها القضائية على الجرائم المشا             تتخذ -١

 : في الحاالت التالية٤المادة 
 متن  على ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لواليتها القضائية أو على ظهر سفينة أو                عند) أ

 طائرة مسجلة في تلك الدولة؛
 ، يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولةعندما) ب
 .مناسبالدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك  يكون المعتدى عليه من مواطني تلك اعندما) ج

 فـي   الجـرائم  كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها القضائية على هـذه                تتخذ -٢
 القضائية وال تقوم    لواليتهاالحاالت التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع             

 . في الفقرة أ من هذه المادةذكرهاية دولة من الدول التي ورد  إلى أ٨بتسليمه عمال بالمادة 
 .الداخلي تستثني هذه االتفاقية أي والية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون ال -٣
  

Ɣالماد đ 
 احتجـاز   تبرر أية دولة طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف              تقوم -١

 أو تتخـذ أيـة      باحتجـازه  ٤اضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه في المـادة           شخص موجود في أر   
 القانونية األخرى مطابقة لمـا      واإلجراءاتويكون االحتجاز   . إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها     

وى  الشخص إال للمدة الالزمة للتمكين من إقامة أي دع      احتجاز على أال يستمر     الدولةينص عليه قانون تلك     
 . لتسليمهإجراءاتجنائية أو من اتخاذ أي 

 .بالوقائع هذه الدولة فورا بƎجراء التحقيق األولي فيما يتعلق تقوم -٢
 مخـتص  مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة أ من هذه المادة على االتصال فورا بأقرب ممثل                 تتم -٣

 .جنسيةعادة إن كان بال للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها 
 فـي   إليهـا  قيام دولة ما، عمال بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار                لدى -٤

 الدولـة التـي تجـري       وعلى. ، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله       ٣الفقرة أ من المادة     
 ما توصلت إليه من النتائج إلى الـدول         فوران ترفع    من هذه المادة أ    ٢التحقيق األولي الذي تتوخاه الفقرة      

 . واليتها القضائيةممارسةالمذكورة مع اإلفصاح عما إذا كان في نيتها 
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Ɣالماد Ē  
 مـن   ألي الدولة الطرف التي يوجد في اإلقليم الخاضع لواليتها القضائية شخص يدعى ارتكابـه               تقوم -١

 على سـلطاتها    القضية، بعرض   ٣لحاالت التي تتوخاها المادة      في ا  ٤الجرائم المنصوص عليها في المادة      
 .بتسليمهالمختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم 

 طبيعـة   ذات هذه السلطات قرارها بنفس األسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية               تتخذ -٢
 ينبغـي أال تكـون      ٥ المادة من   ٢في الفقرة   وفي الحاالت المشار إليها     . خطيرة بموجب قانون تلك الدولة    

 أقل صرامة من تلك التـي تنطبـق فـي           األحوالمعايير األدلة المطلوبة للمقاضاة واإلدانة بأي حال من         
 .٣ المادة من ٤الحاالت المشار إليها في الفقرة 

 اإلجـراءات  المعاملة العادلة في جميع مراحل اإلجراءات القانونية ألي شخص تتخذ ضده تلـك               تكفل -٣
 .٤فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 

  
Ɣالماد ē 

 المجـرمين   لتسليم جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة         ٤ الجرائم المشار إليها في المادة       تعتبر -١
لتسليم مرتكبيها   كجرائم قابلة    الجرائموتتعهد الدول األطراف بƎدراج هذه      . تكون قائمة بين الدول األطراف    

 .بينهافي كل معاهدة تسليم تبرم 
 الدولـة  وكانـت  تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة ال تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين،         إذا -٢

 اعتبـار هـذه االتفاقيـة    الدولةاألولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه  
 التسليم للشروط األخرى المنصوص عليهـا       ويخضع. م فيما يختص بمثل هذه الجرائم     أساسا قانونيا للتسلي  

 .التسليمفي قانون الدولة التي يقدم إليها طلب 
 لتسـليم  قابلـة  الدول األطراف التي ال تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هذه الجـرائم      تعترف -٣

 . إليها طلب التسليميقدمفي قانون الدولة التي مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها 
 المكان الذي   في معاملة هذه الجرائم ألغراض التسليم بين الدول األطراف، كما لو أنها اقترفت ال               وتتم -٤

 .٥ طبقا للفقرة أ من المادة القضائيةحدثت فيه فحسب، بل أيضا في أراضي الدول المطالبة بƎقامة واليتها 
  

Ɣالماد Ĕ 
 كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول األطراف األخرى أكبر قـدر مـن المسـاعدة فيمـا يتعلـق                     لىع -١

 توفير جميع األدلة ذلك، بما في ٤ الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة       باإلجراءات
 ..لǘجراءاتالموجودة في حوزتها والالزمة 

 من معاهـدات    بينها من هذه المادة وفقا لما قد يوجد         ١مقتضى الفقرة    الدول األطراف التزاماتها ب    تنفذ -٢
 .لتبادل المساعدة القضائية

Ɣالماد Č٠ 
 تدريب  برامج كل دولة إدراج التعليم واإلعالم فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في               تضمن -١

 والعاملين في ميـدان الطـب،       العسكريين،الموظفين المكلفين بƎنفاذ القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو          
 باحتجاز أي فرد معرض ألي شكل من أشـكال          عالقةوالموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم         

 . هذا الفرد أو معاملتهباستجوابالتوقيف أو االعتقال أو السجن أو 
 يخـتص صـدارها فيمـا      كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إ            تضمن -٢

 .بواجبات ووظائف مثل هؤالء األشخاص
  

Ɣالماد ČČ 
 الترتيبات  وكذلك دولة قيد ا الستعراض المنظم قواعد االستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته،            كل تبقى

 أو االعتقال أو السـجن      التوقيفالمتعلقة بحجز ومعاملة ا ألشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال            
 . أي حاالت تعذيبحدوثي إقليم يخضع لواليتها القضائية، وذلك بقصد منع في أ
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Ɣالماد Č٢ 
 تدعو دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بƎجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة               كل تضمن

 .ائية القضلواليتهاإلى االعتقاد بأن عمال من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من األقاليم الخاضعة 
  

Ɣالماد Č٣ 
 القضـائية،  دولة طرف ألي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لواليتهـا                 كل تضمن

 على وجه السرعة    حالتهالحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في               
والشهود من كافة أنـواع المعاملـة       الشكوىوينبغي اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان حماية مقدم        . وبنزاهة

 .تقدمالسيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو ألي أدلة 
  

Ɣالماد Čď 
 وتمتعـه  كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب               تضمن -١

ه ممكن، وفـي     وج أكملبحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على               
 الذين كان يعـولهم الحـق فـي         لألشخاصحالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون           

 .التعويض
 تعـويض  في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من األشخاص فيما قد يوجد من                   ليس -٢

 .بمقتضى القانون الوطني
  

Ɣالماد ČĐ 
 فـي أيـة     كدليلاالستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم اإلدالء بها نتيجة للتعذيب،            دولة طرف عدم     كل تضمن

 . بهذه األقوالاإلدالءإجراءات، إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على 
  

Ɣالماد Čđ 
ـ  أخرى كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لواليتها القضائية حدوث أي أعمال                تتعهد -١ ن  م

 حد التعذيب كما حددته المادة      إلىأعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة التي ال تصل             
 هذه األعمال أو يحـرض علـى        رسميةأ، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة           

 ،١٠ مات الواردة في المواد بوجه خاص االلتزاوتنطبق. ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها
 من ضـروب المعاملـة أو       غيره وذلك باالستعاضة عن اإلشارة إلى التعذيب باإلشارة إلى          ١٣،  ١٢،  ١١

 .المهينةالعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
 العقوبـة  تخل أحكام هذه االتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملـة أو                  ال -٢

 . أو الالإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهمالقاسية 
 

  
اللجنـة  " وصالحيات، وأسلوب عمل   وهو مخصص لطريقة تشكيل،    .٢٤ إلى   ١٧ يضم القسم الرابع المواد   

  ."لمناهضة التعذيب الدولية 
 

  
يمية المتعلقة بالتصديق علـى االتفاقيـة،وآليات   وتناول الجوانب التنظ. ٣٣ إلى ٢٥ يضم هذا الجزء المواد 

  .العمل بها
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pbÜ§a@óÏ@ÉíŒìnÜÛ@ÖaŠëc@

@

òßbÈÛa@òî–ìnÛaáÓŠ@@QY@IQYYRH@X@
 
علـي   ةإن العنف القائم علي أساس الجنس هو شكل من أشكال التمييز يعطل بصورة جدية قدرة المرأ               . ١

 . التمتع بحقوقها وحرياتها علي أساس من التساوي مع الرجل
، أوصت اللجنة بأن تلتزم الدول األطراف بتضمين تقاريرها معلومات حـول العنـف              ١٩٨٩في عام   . ٢

 .  التدابير المتخذة للتعامل معهلوحو
 ٦ة ودراسة المادة    في جلستها العاشرة، قررت اللجنة تخصيص جزء من الجلسة الحادية عشرة لمناقش           . ٣

والمواد األخرى من االتفاقية ذات الصلة بالعنف ضد التوقعات للمؤتمر العالمي لحقـوق اإلنسـان للعـام                 
 ديسـمبر   ١٨ بتـاريƣ    ١٥٥/ ٤٥، الذي انعقد بناء علي قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقـم             ١٩٩٣
١٩٩٠ . 

معيها بصورة كافية الصلة الوثيقة بين التمييـز        خلصت اللجنة إلي تقارير الدول األطراف لم تعكس ج        . ٤
كما خلصت إلي   . وبين انتهاكات حقوق اإلنسان وحرياته األساسية     ،  النساء ضد   النوعىضد المرأة والعنف    

أن التطبيق الكامل لالتفاقية يتطلب من الدول أن تتخذ تدابير إيجابية للقضاء علي جميع أشكال العنق الواقع                 
 . النساءضد 
 القائم علي    النوعى رحت اللجنة علي الدول األطراف أن تولي المالحظات التالية للجنة حول العنف           اقت. ٥

 . الجنس اهتمامها أثناء استعراضها لقوانينها وسياستها، وفي إعدادها لتقاريرها بموجب أحكام االتفاقية
يز العنف ضد المـرأة القـائم       تعرف االتفاقية في مادتها األولي التمييز ضد المرأة ويشمل تعريف التمي          . ٦

. علي الجنس أي العنف الموجه ضد المرأة بصفتها امرأة، أو ذاك الذي يلحق بالمرأة بصورة غير متوازنة                
ويشمل ذلك األفعال التي تلحق األذي أو المعاناة الجسدية أو العقلية أو الجنسية والتهديد بمثل هذه األفعـال                 

وقد يخرق العنف القائم علي الجنس أحكامـاً بعينهـا فـي            . حريةوالقهر وأشكال الحرمان األخرى من ال     
 . االتفاقية، بغض النظر عما إذا كان منطوق هذه األحكام ينص بصورة صريحة علي العنف

ويعتبر العنف القائم علي الجنس الذي ينتقص من أو يلغي تمتع المرأة بالحقوق اإلنسـانية والحريـات                 . ٧
انون الدولي أو بموجب اتفاقيات حقوق اإلنسان تمييزاً يدخل في نطاق دالالت     األساسية المكفولة بموجب الق   

  :المادة من االتفاقية، وتشمل هذه الحقوق والحريات ما يلي
 الحق في الحياة 
 .  أو المهينةةالحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنساني 
وجب المعايير اإلنسانية في زمن النزاعـات المسـلحة الدوليـة أو            الحق في الحماية المتساوية بم     

 . الداخلية
 . الحق في الحرية واألمن الشخصيين 
 . الحق في المساواة في إطار األسرة. الحق في الحماية المتساوية بموجب القانون 
ـ                  ة الحق في أعلي المستويات المكنة من الصحة البدنية والعقلية، والحق في ظـروف عمـل عادل

 . ومواتية
تنطبق أحكام االتفاقية علي العنف الذي ترتكبه السلطات العامة، ومثل هذه األفعال العنيفة يمكن أن تشـكل                 
خرقاً من قبل الدولة اللتزامها بموجب قانون حقوق اإلنسان الدولي، وبموجب اتفاقيات أخرى، إضافة إلي               

 .خرق هذه االتفاقية

                                                 
X Š‡—¾a@Zñc‹¾a@‡š@îîànÛa@ÞbØ’c@òÏb×@õbÌÛg@òîÓbÐma@Þìy@Šaì¨a@óÔnÜßN@ñc‹¾a@‡š@ÑäÈÛa@Þìy@òßb©a@Šaì¨a@òÜu@åÇ@‹í‹Ôm@N–@

píg@”íŠ†‹Ï@òûß@Fredrich Ebert StiftungN@@ñ‹çbÔÛaRPPQ@
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ييز ال يقتصر بموجب االتفاقية علي األفعال التي تقترفهـا الحكومـة أو        بيد أنه جري التوكيد علي أن التم      
فعلي سبيل المثال، تدعو االتفاقية الدول األطراف إلي اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء علـي               . ممثلوها

ها وبموجب القانون الدولي العام ومواثيق بعين     . التمييز ضد المرأة من قبل أي شخص أو منظمة أو مصلحة          
لحقوق اإلنسان، يمكن أن تكون الدولة مسئولة أيضاً عن األفعال الخاصة إذا ما فشلت فـي أن تتصـرف                   
 . باجتهاد لمنع وقوع انتهاكات للحقوق، أو للتحقيق في أعمال العنف ومجازاتها وتقديم التعويض لضحاياها
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@áÓŠ@kíŠ‡mU@ZÑäÈÜÛ@‹ÈnÛa@â‡Ç@óÏ@Õ¨aë@òîÛë‡Ûa@Õîqaì¾a@@
Û@ÖaŠëcpbÜ§a@óÏ@ÉíŒìnÜ@
@

@õbäÛa@‡š@ÑäÈÛa@ò›çbä¾@ó¾bÈÛa@æýÇ⁄aQYYSY@
  
 الحقوق والمبادƏ المتعلقة    رأة بالحاجة الملحة إلى أن تطبق بشكل شامل على الم         تسلم إذ العامة،   الجمعية إن

 .  بين كل البشر وبأمنهم وحريتهم وسالمتهم وكرامتهمبالمساواة
 اإلنسـان، منها اإلعالن العالمي لحقـوق      ،  دƏ مجسدة في صكوك دولية     أن هذه الحقوق والمبا    تالحظ وإذ

 االقتصادية واالجتماعية   بالحقوقوالعهد الدولي الخاص    ،  والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     
واتفاقية مناهضة التعـذيب وغيـره مـن        ،   المرأة ضدوالثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز        

 .  أو المهنيةالالإنسانية المعاملة أو العقوبة القاسية أو ضروب
 يسهم فـي    أن أن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل فعال من شأنه                تدرك وإذ

 إعـالن القضـاء علـى       وأن،  القضاء على العنف ضد المرأة، وأن إعالن القضاء على العنف ضد المرأة           
 . العمليةمن شأنه أن يعزز هذه ، المرفق بهذا القرار، العنف ضد المرأة

 المسلم به فـي     النحوعلى  ،   أن العنف ضد المرأة يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم           يقلقها وإذ
 من التدابير لمكافحـة العنـف       بمجموعةاستراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، التي أوصي فيها         

 .  على جميع أشكال التمييز ضد المرأةالقضاءمام التنفيذ التام التفاقية وأ، ضد المرأة
 تمتـع   يلغـي  أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً لحقوق اإلنسان والحريات األساسية ويعوق أو              نؤكد وإذ

قـوق   في حماية وتعزيز تلك الح     بعيد،وإذ يقلقها اإلخفاق منذ أمد      ،  المرأة بهذه الحقوق والحريات األساسية    
 . والحريات في حاالت العنف ضد المرأة

 التـاريƣ،  أن العنف ضد المرأة هو مظهر لعالقات قوي غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبـر                 تدرك وإذ
وأن العنـف   ،   الكامل نهوضهاأدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون            

 .  على المرأة وضعية التبعية للرجلبهاة الحاسمة التي تفرض ضد المرأة هو من اǓليات االجتماعي
 األهـالي كالنساء المنتميات إلى األقليات، والنسـاء المنحـدرات مـن           ،   أن بعض فئات النساء    يقلقها وإذ

ونـزيالت  ،   والمعوزات النائية، في المجتمعات الريفية أو      ومن يعشن ،  والمهاجرات،  والالجئات،  األصليين
 فـي أجـواء النزاعـات    ومن يعشن، والمسناتوالمعوقات ، واألطفال، الحية أو السجون  المؤسسات اإلص 

 . العنفهي فئات شديدة الضعف في مواجهة ، المسلحة
 واالجتمـاعي  من مرفق قـرار المجلـس االقتصـادي          ٢٣ تشير إلى النتيجة التي سلم بها في الفقرة          إذ و

١٩٩٠/١٥   Ƣأو فـي المجتمـع     األسرةسواء في   ،  ضد المرأة ، بأن العنف    ١٩٩٠مايو  /  أيار   ٢٤ المؤر  ،
 .  بخطوات عاجلة وفعالة تمنع حدوثهيقابلظاهرة منتشرة تتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة، ويجب أن 

الذي ،  ١٩٩١مايو  / أيار   ٣٠المؤر١٩٩١/١٨Ƣ أيضاً إلى قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي        تشير وإذ
  .قضية العنف ضد المرأة، صراحة، دولي يتناوليوصي فيه المجلس بوضع إطار لصك 

 وضخامة  وصعوبة طبيعة   إلى بالدور الذي تؤديه الحركات النسائية في لفت المزيد من االهتمام            ترحب وإذ
  .مشكلة العنف ضد المرأة

 والسياسـية  جزعها إن الفرص المفتوحة أمام النساء لتحقيق المسـاواة القانونيـة واالجتماعيـة               يثير وإذ
 . سƣالقتصادية في المجتمع هي فرص يحد منها فيما يحد العنف المستمر والمتر وا

 وبيان بان هناك في ضوء ما تقدم حاجة إلى وجود تعريف واضƠ وشامل للعنف ضد المرأة                 منها واقتناعا
ول والتزام من الد  ،  أشكالهواضƠ للحقوق التي ينبغي تطبيقها لتأمين القضاء على العنف ضد المرأة بجميع             

تصدر ،   القضاء على العنف ضد المرأة     إلى بالسعيبتحمل مسئولياتها، والتزام من المجتمع الدولي بمجمله        

                                                 
Y Ša‹Ó@TXOQPTM@àí†QYYSém‰¦aòßbÈÛa@òîÈà§a@@aõbäi@óÜÇÛa@òävÜÛa@‹í‹Ôm@òrÛbr@(A/TXOVRY)@
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 العنف ضد المرأة وتحث على بذل كل الجهد من اجـل إشـهاره              علىرسمياً اإلعالن التالي بشأن القضاء      
 : والتقيد به

  
Ɣالماد Č  

 ويترتـب أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس        " مرأة  العنف ضد ال  "يعني تعبير   ،   اإلعالن هذا ألغراض
 أو الجنسية أو النفسـية      الجسمانيةسواء من الناحية    ،  عليه، أو يرجƠ أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة         

 الحرمان التعسفي ممن الحرية، سواء حدث ذلك فـي   أوبما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر           
 .  أو الخاصةالحياة العامة

 
Ɣ٢ الماد  
 : ما يلي،  ضد المرأة انه يشمل على سبيل المثال ال على سبيل الحصر،بالعنف يفهم

 البدني والجنس والنفسي الذي يحدث في إطار األسرة بما في ذلك الضـرب والتعـدي                العنف -أ
 اإلنـاث  وختان،  واغتصاب الزوجة ،  والعنف المتصل بالمهر  ،   على أطفال األسرة اإلناث    الجنسي

 باالسـتغالل  المرتبطوالعنف غير الزوجي والعنف ، وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة 
 ؛ 
 البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك االغتصـاب               العنف -ب

 وأيعليميـة    الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسـات الت           والتعدي
 واالتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء؛، مكان آخر

 .  المدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقعالعنف -ج
  

Ɣ٣ الماد  
 حمايـة  في التمتع، على قدم المساواة مع الرجل، بكل حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وفي               الحق للمرأة

 والمدنيـة أو أي     والثقافيـة لحريات، وذلك في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية        هذه الحقوق وا  
 : ميدان آخر ومن بين هذه الحقوق ما يلي

 الحق في الحياة ) ا(
  في المساواة الحق) ب(
 الحق في الحرية واألمن الشخصي ) ج(
 الحق في التمتع المتكافƐ بحماية القانون ) د(
 م التعرض ألي شكل من أشكال التمييز  في عدالحق) هـ(
 الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية ) و(
 الحق في شروط عمل منصفه ومؤاتية )ز(
 أو في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية                   الحق) ح(

 . المهنية
Ɣالماد ď  
 مـن   بالتنصـل رأة وأالƃ تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية            أن تدين العنف ضد الم     للدول ينبغي

سياسة تستهدف القضاء على    ،  تأخيروينبغي لها أن تتبع، بكل الوسائل لممكنة ودون         . التزامها بالقضاء به،  
 : ولهذه الغاية ينبغي لها، العنف ضد المرأة

ى اتفاقية القضاء على جميع أشكال       في التصديق عل   - حيثما ال تكون قد فعلت بعد        - تنظرأن   )أ(
  ضد المرأة أو االنضمام إليها أو سحب تحفظاتها عليه التمييز

 .  عن ممارسة العنف ضد المرأةتمتنعأن  )ب(
 في درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليهـا،            الواجبأن تجتهد االجتهاد    ) ج(

  .الدولة هذه األفعال أو ارتكبها أفرادسواء ارتكبت ،  الوطنيةللقوانينوفقاً 



õbäÛa@‡š@ÑäÈÛa@ò›çbäß@ÝîÛ† 

QPU 

 مـن أن تدرج في القوانين المحلية جزاءات جنائية أو مدنية أو جزاءات عمل إداريـة بحـق                 ) د(
 وينبغي األضراريصيبون من النساء باألضرار بƎيقاع العنف عليهن وان تؤمن للنساء تعويضا عن          

وان تتـاح لهـن     ،  للعنفاللواتي يتعرضن   أن تفتƠ فرص الوصول إلى آليات العدالة أمام النساء          
 األضرار التي تلحق بهـن؛      منسبل عادلة وفعالة لالنتصاف     ،  حسبما تنص عليه القوانين الوطنية    

  التعويض من خالل هذه اǓليات؛ التماسوينبغي للدول أيضا إعالم النساء بما لديهن من حقوق في 
أو ،  ماية المرأة من جميع أشكال العنف      تدرس إمكانية وضع خطط عمل وطنية لتعزيز ح        أن) هـ(
 االقتضـاء، آخذة بعين االعتبار حسب    ،   تدرج أحكاما لذلك الغرض في الخطط الموجودة بالفعل        أن

 بمسألة العنـف    المعنيةأي عون يمكن آن تقدمه المنظمات غير الحكومية،وال سيما منها المنظمات            
 ضد المرأة؛ 

 والثقافيةقائية وكل التدابير القانونية والسياسية واإلدارية       على نحو شامل، النهج الو    ،   تصوƷ أن) و(
 بسـبب وجـود     المرأةالتي تعزز حماية المرأة من جميع أشكال العنف وتكفل أن ال يتكرر إيذاء              

 أشكال تدخل أخرى ال تراعي نوع الجنس ؛  وقوانين وممارسات إنقاذية
حيـث  ،  الموارد المتاحة لها وكـذلك    ضمن حدود   ،   تعمل إلى التكفل على أقصى حد ممكن       أن) ز(

 وعنـد ،  ضمن إطار التعاون الدولي، بان تقدم إلى النساء اللواتي يتعرضن للعنـف           ،   الحاجة تدعو
 األطفـال والمساعدة علـى رعايـة      ،  كƎعادة التأهيل ،  االقتضاء إلى أطفالهن، مساعدة متخصصة    

 عـن   فضـال افق والبـرامج،    وإعالتهم والعالج والمشورة والخدمات الصحية واالجتماعية والمر      
 تـأهيلهن فـي   إعادة والهياكل الداعمة ؛ وينبغي لها أن تتخذ كل التدابير األخرى لتعزيز سالمتهن  

 المجالين البدني والنفسي؛ 
 تدرج في الميزانيات الحكومية موارد كافية ألنشطتها المتصلة بالقضاء على العنف ضـد              أن) ح(

  ؛ المرأة
زمة لضمان تزويد مـوظفي إنفـاذ القـوانين والمـوظفين العمـوميين              تتخذ التدابير الال   أن) ط(

 بتـدريب  عن تنفيذ سياسات درء العنف ضد المرأة والتحقيق فيه والمعاقبـة عليـه،               والمسؤولين
 يجعلهن واعين الحتياجات المرأة ؛ 

 الجتماعيـة التعديل أنماط السلوك    ،  والسيما في مجال التعليم   ،   تتخذ جميع التدابير المناسبة    أن) ي(
 األخرى المسـتندة    الممارساتوإلزالة التحيز والممارسات التقليدية وكل      ،  والثقافية للرجل والمرأة  

  فيما يتعلق فبدور الرجل والمرأة ؛ الجامدةإلى دونية أي من الجنسين أو تفوقه أو إلى القوالب 
لق منهـا بـالعنف      األبحاث ونجمع البيانات وتصنف اإلحصاءات، وخصوصا ما يتع        تساندأن  )ك(

وان تشجع األبحاث التي تتناول أسباب      ،  عن مدى تفشي مختلف أشكال العنف ضد المرأة       ،  األسري
 مـن  العنف وطبيعته وخطورته وتبعاته، ومدى فعالية التدابير التي تنفـذ لدرئـه ولتعـويض       هذا

 ؛يتعرضن له؛ على أن يجري نشر اإلحصاءات ونتائج األبحاث المشار إليها 
  الشديدات الضعف في مواجهة العنف، النساءتتخذ تدابير تستهدف القضاء على العنف ضد أن ) ل(
 المتعلقـة عند تقديم التقارير التي توجب تقديمها صكوك األمم المتحدة ذات الصلة،            ،   تضلع أن) م(

ذا  لتنفيذ ه  المتخذةبحقوق اإلنسان، بتضمين هذه التقارير معلومات من العنف ضد المرأة والتدابير            
 . اإلعالن

 تشجع على صوƷ مبادƏ توجيهية مالئمة للمساعدة على تنفيذ المبادƏ التي يتضمنها هـذا               أن) ن(
 . اإلعالن

 كافـة فـي   ،   تعترف بالدور الهام الذي يؤديه الحركة النسائية والمنظمات غير الحكومية          أن) س(
 المرأة، في رفع درجة الوعي والتخفيف من حدة مشكلة العنف ضد ، أنحاء العالم

 تسعل وتساند عمل الحركة النسائية والمنظمات غير الحكوميـة وتتعـاون معهـا علـى                أن) ع(
  المحلية والوطنية واإلقليمية، المستويات

 القضـاء الحكومية الدولية التي هي أعضاء فيها على إدراج         /  تشجع المنظمات اإلقليمية     أن) ف(
 . ضاءحسب االقت، على العنف ضد المرأة ضمن برامجها
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Ɣالماد Đ  
كل في ميـدان اختصاصـها فـي تـرويج          ،   األمم المتحدة ووكالتها المتخصصة أن تسهم      منظومة ينبغي

 به تحقيقاً لهـذه     القيامومما ينبغي لها    ،   بالحقوق والمبادƏ الواردة في هذا اإلعالن وتطبقها عملياً        االعتراف
 : ما يلي، الغاية

 وتبـادل مي بهدف تحديد استراتيجيات إقليمية لمكافحة العنف،        أن تعزز التعاون الدولي واإلقلي    ) أ(
 وتمويل البرامج المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة، ، الخبرات

 تروج لعقد االجتماعات والحلقات الدراسية بهدف أن توجد وتذكي بين جميع األشـخاص              أن) ب(
  لمسألة العنف ضد المرأة، وعياً

 التعاهديـة بالتنسيق والتبادل بين الهيئات   ،  خل منظومة األمم المتحدة   دا،   تشجيع االضطالع  أن) ج(
  .لحقوق اإلنسان من أجل التصدي الفعال لمسألة العنف ضد المرأة

 عـن أن تدرج في الدراسات التحليلية التي تعدها مؤسسات وهيئات منظومة األمـم المتحـدة               ) د(
 االجتماعية فـي    بالحالةقارير الدورية المتعلقة    ومنها الت ،  االتجاهات السائدة والمشاكل االجتماعية   

 . بحثاً عن االتجاهات في مجال العنف ضد المرأة، العالم
 تشجيع التنسيق بين مؤسسات وهيئات منظومة األمم المتحدة مـن اجـل إدراج مسـألة                أن) هـ(

لضعف في  وخصوصاً فيما يتعلق بفئات النساء الشديدات ا      ،   المرأة في البرامج الجارية    ضدالعنف  
 .  العنفمواجهة

واضـعة فـي    ،  أن تشجع صوƷ مبادƏ توجيهية أو كتيبات إرشادية تتصل بالعنف ضد المرأة           ) و(
 .  التدابير المشار إليها في هذا اإلعالناعتبارها

 حقـوق لدى وفائها بالواليات المناطة بها الخاصة بتنفيذ صكوك         ،  حسب االقتضاء ،  أن تنظر ) ز(
 . ضاء على العنف ضد المرأةاإلنسان، في مسألة الق

 . أن تتعاون مع المنظمات غير الحكومية في التصدي لمسألة العنف ضد المرأة) ح(
  

Ɣالماد đ  
أو أية اتفاقية أو معاهدة أو      ،   بما قد تتضمنه أية قوانين سارية في دولة ما         مساس في هذا اإلعالن أي      ليس

 يسيراً للقضاء على العنف ضد المرأة  آخر نافذ في الدولة، من أحكام هي أكثر تدوليصك 
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ƍالمباد 
لقـوانين الوطنيـة    لكل بلد الحق السيادي في أن ينفذ التوصيات الواردة في برنامج العمل بما يتمشى مع ا               

وأولويات التنمية ومع االحترام الكامل لمختلف القيم الدينية واألخالقية والخلفيات الثقافية لشـعبه، ووفقـاً               
 .لحقوق اإلنسان المعترف بها دولياً

وال مناص من التعاون الدولي والتضامن العالمي استرشاداً بمبادƏ ميثاق األمـم المتحـدة وبـروح مـن                  
 .ل تحسين نوعية حياة شعوب العالمالمشاركة من أج

ولدى تناول المهام الموكلة إلى المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومعالجة موضوعه العام عـن العالقـات                
المتبادلة بين السكان والنمو االقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، وفي المداوالت التـي جـرت، اسـتند             

 :ة التي سيستمرون في العمل على هديهاالمشتركون إلى مجموعة المبادƏ التالي
 

  ƈالمبدČ:        ولكل إنسان حـق التمتـع بجميـع        . يولد جميع البشر أحراراً ومتساويين في الكرامة والحقوق
الحقوق والحريات المذكورة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان دونما تمييز من أي نوع مثـل التمييـز                 

غة أو الدين، أو الرأي، سياسياً أو غير سياسي، أو األصل الوطني            بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الل       
ولكل إنسان الحق في الحياة والحرية واألمان علـى         . أو االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر         

 .شخصه
 

  ƈويحق لهم التمتـع بحيـاة صـحية       .  يقع البشر في صميم االهتمامات المتعلقة بالتنمية المستدامة        :٢المبد 
وعلى البلدان أن تضمن إتاحة الفرصة      . والناس هم أهم وأقيم مورد ألي أمة      . ومنتجة في وئام مع الطبيعة    

ولهم الحق في مستوى معيشـي الئـق ألنفسـهم          . لكل األفراد لكي يستفيدوا إلى أقصى حد من إمكاناتهم        
 .الصحيةوأسرهم، بما في ذلك ما يكفي من الغذاء والكساء واإلسكان والمياه والمرافق 

 
  ƈالحق في التنمية حق عالمي وغير قابل للتصرف وجزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان األساسـية،                :٣المبد

وفي حين أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق اإلنسان فƎن انعدام           . واإلنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية    
والبد مـن تحقيـق     . سان المعترف بها دولياً   التنمية ال يجوز اتخاذه ذريعة لتبرير االنتقاص من حقوق اإلن         

 .التنمية حتى يمكن أن تلبي بƎنصاف الحاجات السكانية واإلنمائية والبيئية لألجيال الحالية والمقبلة
 

  ƈالمبدď :               إن تعزيز المساواة واإلنصاف بين الجنسين وتمكين المرأة من القضاء على العنف ضد المـرأة
رأة على السيطرة على خصوبتها أمور تمثل حجز الزاويـة فـي البـرامج              بجميع أشكاله وكفالة قدرة الم    

وحقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة والطفلة هي جزء من حقوق اإلنسان العالميـة            . المتصلة بالسكان والتنمية  
واشتراك المرأة اشتراكاً كامالً وعلى قدم المساواة في الحيـاة          . غير قابل للتصرف وال للفصل وال للتجزئة      

. مدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، على كل من الصعيد الوطني واإلقليمـي والـدولي             ال
وإزالة جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، هما هدفان من األهداف التي تحظى باألولوية لدى المجتمع                

 .الدولي
 

                                                 
QP Š‡—¾a@ZIòîàänÛaë@æbØÜÛ@ïÛë‡Ûa@‹¸û¾a@‹í‹Ôm@N@Lñ‹çbÔÛaU@–@QSànj@@O@ÞìÜícQYYTH@
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  ƈالمبدĐ:       تتجزأ من التنمية الثقافيـة واالقتصـادية         تعتبر األهداف والسياسات المتصلة بالسكان أجزاء ال 
 .واالجتماعية التي يتمثل هدفها الرئيسي في تحسين نوعية حياة الناس جميعاً

 
  ƈالمبدđ:               نصـاف النـاسƎتتطلب التنمية المستدامة بوصفها وسيلة لضمان الرفاه البشري، الذي يتقاسمه ب 

ات المتبادلة بين السكان والموارد والبيئة والتنميـة        جميعاً في الحاضر والمستقبل، االعتراف الكامل بالعالق      
وتحقيقاً للتنمية المستدامة واالرتقاء بنوعية حياة      . السليمة وتحقيق توازن متناسق ودينامي بينها      ومن يعشن 

الناس جميعاً، يتعين على الدول أن تخفض وتزيل أنماط اإلنتاج واالستهالك غير المستدامة وتشجع انتهاج               
المناسبة بما في ذلك السياسات المتصلة بالسكان، من أجل الوفاء بحاجات األجيال الحاليـة دون               السياسات  

 .اإلضرار بقدرة األجيال المقبلة على الوفاء بحاجاتها
 

  ƈالمبدĒ:                تتعاون جميع الدول وكل البشر في االضطالع بالمهمة الجوهرية المتمثلة في استئصـال الفقـر 
نه لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بغية خفض أوجه التفـاوت فـي مسـتويات              باعتبار ذلك شرطاً البد م    

وتعطـي أولويـة خاصـة لألوضـاع        . المعيشة والوفاء على نحو أفضل بحاجات غالبية الناس في العالم         
أما البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلـة       . والحاجات الخاصة للبلدان النامية وال سيما أقل هذه البلدان نمواً         

 .انتقالية وكذلك جميع البلدان األخرى فƎنها بحاجة إلى أن تندمج تماماً في االقتصاد العالمي
 

  ƈالمبدē:            وعلى الـدول   .  لكل إنسان الحق في التمتع بأعلى المستويات الممكنة من الصحة البدنية والعقلية
 حصول الجميع على    –لمرأة   على أساس المساواة بين الرجل وا      –أن تتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل        

خدمات الرعاية الصحية بما فيها الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية اإلنجابية التي تشمل تنظـيم األسـرة                
وينبغي أن توفر برامج الرعاية الصحية اإلنجابية أوسع دائرة مـن الخـدمات دون أي               . والصحة الجنسية 

أساسي في أن يقرروا بحرية ومسئولية عدد أطفـالهم         ولكل األزواج واألفراد حق     . شكل من أشكال القسر   
 .والتباعد بينهم، وأن يحصلوا على المعلومات والتثقيف والوسائل لبلوƷ ذلك

 
   ƈدøالمبĔ:  األسرة هي وحدة المجتمع األساسية، ومن ثم ينبغي تعزيزها، ومن حقها الحصول على الحماية 

ويجب . اً الختالف النظم الثقافية والسياسية واالجتماعية     وتوجد أشكال مختلفة لألسرة تبع    . والدعم الشاملين 
 .أن يقوم الزواج على الرضا الحر لطرفيه، وأن يكون الزوج والزوجة شريكين على قدم المساواة

 
   ƈدøالمبČلكل إنسان الحق في التعليم الذي يجب أن يوجه إلى التنمية الكاملة للموارد البشرية وتعزيـز   :٠ 

وينبغي أن يوجه التعليم إلـى تعزيـز        . إلنسانية، مع المراعاة الخاصة للنساء والفتيات     ا الكرامة والقدرات 
احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية بما في ذلك تلك التي تتصل بالسكان والتنمية، وأن يكون الحفاظ                

 في المقام األول    على مصالƠ األطفال هو المبدأ المرشد للمسئولين عن تعليمهم وتوجيههم، وتقع المسئولية           
 .على الوالدين

   ƈدøالمبČČ:ولكل طفل الحق في مستويات .  ينبغي أن تولي كل الدول واألسر أعلى أولوية ممكنة لألطفال
ولألطفال الحـق   . معيشة كافية لرفاهته، والحق في بلوƷ أعلى مستويات صحية ممكنة، والحق في التعليم            

 من الوالدين واألسر والمجتمع، وأن يتمتعـوا مـن خـالل            في أن يحصلوا على الرعاية والتوجيه والدعم      
التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية المناسبة، بالحماية من جميع أشكال العنف البـدني أو              
العقلي أو اإليذاء أو االعتداء أو اإلغفال أو المعاملة المتسمة باإلهمال أو سوء المعاملة أو االستغالل بمـا                  

 . ذلك البيع واالتجار واالعتداء الجنسي واالتجار باألعضاءفي
 

  ƈالمبدČينبغي للبلدان التي تستقبل مهاجرين قانونيين أو توفر لهم وألسرهم المعاملة السليمة وخـدمات               :٢ 
الرعاية االجتماعية الكافية، وأن تكفل سالمتهم البدنية وأمنهم، مع مراعاة الظروف واالحتياجات الخاصـة           

دان، وال سيما البلدان النامية، التي تحاول بلوƷ هذه األهداف أو الوفـاء بهـذه االشـتراطات بالنسـبة              للبل
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وعلـى  . للمهاجرين غير القانونيين، تمشياً مع أحكام االتفاقيات والصكوك والوثائق الدوليـة ذات الصـلة             
 .إلعالن العالمي لحقوق اإلنسانالبلدان أن تكفل لجميع المهاجرين كل حقوق اإلنسان األساسية الواردة في ا

 
  ƈالمبدČهرباً من االضـطهاد     لكل إنسان الحق في أن يلتمس اللجوء ويتمتع باللجوء إلى بلدان أخرى            :٣ .

وتتحمل الدول مسئوليات عن الالجئين على النحو المبين في اتفاقيـة جنيـف بشـأن وضـع الالجئـين                   
 .١٩٦٧وبروتوكولها الصادر في عام 

 
   ƈدøالمبČď: بغي للدول عند النظر في االحتياجات السكانية واإلنمائية للسـكان األصـليين أن تعتـرف     ين

بهويتهم وثقافتهم ومصالحهم وتدعمها، وأن تمكنهم من المشاركة الكاملة في الحياة االقتصادية والسياسـية              
 .واالجتماعية للبلد، ال سيما حيث يتعلق األمر بصحتهم وتعليمهم ورفاههم

 
  ƈالمبدČĐ:              ،تعترف البلدان المتقدمة النمو بالمسئولية التي تتحملها في السعي الدولي إلى التنمية المستدامة

وينبغي لها أن تواصل تحسين جهودها الرامية إلى تعزيز النمو المطرد، وتضييق نطاق االختالالت علـى                
 .نحو يمكن أن يفيد كل البلدان، وال سيما البلدان النامية

 

      
•@bç×‹ßë@ñc‹¾a@µØ¸@

ƖاƅراƜǕا: 
القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة، ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها وأعمالها، بما               

 .فيها الحقوق المتصلة بالصحة اإلنجابية والجنسية
 .القضاء على ممارسة العنف ضد المرأة 
تبذل مزيداً من الجهود إلصدار وتنفيذ وإنفاذ القوانين الوطنية واالتفاقيـات           ينبغي لجميع البلدان أن      

الدولية التي تكون طرفاً فيها، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، التـي                 
تحمي المرأة من جميع ضروب التمييز االقتصادي ومن المضايقات الجنسية، والتنفيـذ الكامـل              

ق بالقضاء على العنف ضد المرأة وإعالن وبرنامج عمل فيينا اللذان تم اعتمادهما             لǘعالن المتعل 
وتحث البلدان على التوقيع علـى      . ١٩٩٣في المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان المعقود في عام         

 .جميع االتفاقات القائمة التي تعزز حقوق المرأة وعلى التصديق عليها وتنفيذها
دابير وافية للقضاء على جميع أشكال االسـتغالل واإليـذاء والمضـايقة            وينبغي للبلدان أن تتخذ ت     

وينطوي هذا على اتخاذ إجـراءات للوقايـة        . والعنف الموجهة ضد المرأة والمراهقين واألطفال     
وينبغي للبلدان أن تحظر الممارسات المهينة، كاالتجـار بالنسـاء          . وإلعادة تأهيل المجني عليهم   

ستغالل عن طريق البغاء،وأن توجه عناية خاصـة لحمايـة حقـوق            والمراهقين واألطفال واال  
وسالمة الذين يعانون من هذه الجرائم والذين يعيشون في ظروف تجعلهم عرضة لالسـتغالل،              

وفي هذا الصدد، ينبغـي إعمـال       . كالمهاجرات والعامالت في الخدمة المنزلية وبنات المدارس      
 .تنفيذ هذه التدابيرالضمانات وآليات التعاون الدولية لكفالة 

وتحث البلدان على كشف وإدانة الممارسات المنتظمة لالغتصاب وغيره من ضـروب المعاملـة               
الالإنسانية والمهينة للمرأة، كأداة عمدية للحرب والتطهير اإلثني، وعلى اتخاذ الخطوات الرامية            

 . تأهيلهن بدنياً ونفسياًإلى كفالة توفير المساعدة التامة لضحايا هذه االعتداءات من أجل إعادة
 
•@@ïÇbànuüa@áÇ‡Ûa@áí‡Ôm–ñ‹ÿÛ@ð†b—nÓüa@@

ينبغي أن تضع الحكومة بجميع مستوياتها، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية المعنية طرقاً             
مدقع مبتكرة لتوفير مساعدة أنجع لألسر ولألفراد الذين يعيشون فيها ويعانون من مشاكل خاصة، كالفقر ال              
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والبطالة المتواصلة، والمرض، والعنف المنزلي والجنسي، ومدفوعات المهور، واالتكال على المخـدرات            
 .أو الكحول، وسفاح المحارم، وإساءة معاملة األطفال أو إهمالهم أو التخلي عنهم

 
•@µä§a@µi@pbÓýÈÛaë@ð‹“jÛa@ïä§a@Âb“äÛa@

العنف المنزلي واالغتصاب، على نطاق واسع، وتتزايد أعـداد         ينتشر العنف الموجه ضد المرأة، وال سيما        
النساء الالتي يتعرض لخطر اإليدز وغيره من األمراض المنقولة باالتصـال الجنسـي نتيجـة لسـلوك                 

وفي عدد من البلدان، أدت الممارسات الضارة التي يقصد         . شركائهن الجنسي الذي يتسم بالمخاطرة الشديدة     
ومن بين هذه الممارسـات بتـر       .  الجنسية للمرأة إلى حدوث قدر كبير من المعاناة        منها التحكم في الحياة   

أجزاء من األعضاء التناسلية لǘناث، مما يشكل انتهاكاً للحقوق األساسية، وخطراً كبيراً يسـتمر طـوال                
 .العمر على صحة المرأة

لنساء والشباب واألطفال من    ويجب تشجيع ودعم إجراء مناقشات نشطة ومفتوحة بشأن الحاجة إلى حماية ا           
أي اعتداء، بما في ذلك االعتداء الجنسي، واالستغالل، واالتجار بالجنس، والعنف، وذلـك عـن طريـق                 

وينبغي للحكومات أن تهيƐ األوضـاع      . البرامج التثقيفية على المستوى الوطني ومستوى المجتمع المحلي       
وينبغي سن القـوانين الالزمـة      . انتهاكات حقوقهم واإلجراءات الالزمة لتشجيع الضحايا على اإلبالƷ عن        

للتصدي لتلك الشواغل إذا لم تكن موجودة، وجعلها واضحة وتعزيزها وإنفاذها، وتوفير خدمات التأهيـل               
 .وينبغي للحكومات أيضاً أن تحظر إنتاج المطبوعات الخليعة لألطفال واالتجار بها. المناسبة

أن تتخذ خطوات عاجلة لوقف ممارسة بتر أجزاء مـن األعضـاء            ويبغي للحكومات والمجتمعات المحلية     
وينبغـي أن   . التناسلية لǘناث وحماية النساء والفتيات من جميع هذه الممارسات غير الضرورية والخطرة           

تشمل خطوات القضاء على هذه الممارسات وضع برامج قوية واسعة االنتشار للمجتمعات المحلية، يشارك              
الزعماء الدينيون، بالتثقيف وإسداء المشورة بشأن أثر ذلـك علـى صـحة الفتيـات               فيها زعماء القرى و   

والنساء، وتوفير العالج والتأهيل المناسبين للفتيات والنساء الالتي تعرضن لتبر أجـزاء مـن أعضـائهن                
 .وينبغي أن تشمل الخدمات إسداء المشورة للتثبيط عن هذه الممارسة. التناسلية

 
•@æìÔça‹¾a@

حكومات على أن تلبي، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، الحاجات الخاصة للمراهقين وتنشƐ             تحث ال 
وينبغي أن تتضمن تلك البرامج آليات دعم لتثقيـف المـراهقين   . البرامج المالئمة لالستجابة لتلك الحاجات   

 العنف ضد المـراهقين،     وإسداء المشورة لهم في مجاالت العالقات بين الجنسين والمساواة بينهما، وأعمال          
والسلوك الجنسي المسئول، وتنظيم األسرة بصورة مسئولة، والحياة األسرية، والصحة اإلنجابية والجنسية،            
. واألمراض المنقولة باالتصال الجنسي، والعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية، والوقاية مـن اإليـدز             

لجنسي وسفاح المحارم وغيرها من خـدمات الصـحة         وينبغي توفير برامج للوقاية والعالج من االعتداء ا       
وينبغي أن توفر لهذه البرامج المعلومات للمراهقين، وأن تبـذل جهـداً واعيـاً لتعزيـز القـيم                  . اإلنجابية

ويحتاج المراهقون الناشطون جنسياً نوعاً خاصاً من المعلومات والمشـورة          . االجتماعية والثقافية اإليجابية  
بتنظيم األسرة، كما أن المراهقات الالتي يحملن يحتجن إلى دعم خاص من أسـرهن              والخدمات فيما يتعلق    

ويجب أن يشترك المراهقون اشتراكاً كامالً      . ومجتمعهن المحلي خالل فترة الحمل ورعاية الطفولة المبكرة       
 .ياتهماوتنفيذ وتقييم هذه المعلومات والخدمات، مع المراعاة الواجبة لتوجيه األبوين ومسئول في تخطيط

 
•@bîÜ‚a†@æë†‹“¾a@

خالل العقد الماضي، تزايد الوعي بحالة األشخاص الذين يرغمون على ترك أمـاكن إقـامتهم المعتـادة                 
وبسبب عدم توفر تعريف واحد للمشردين داخلياً، تتباين تقديرات أعدادهم كمـا تتبـاين              . ألسباب متنوعة 
 األسباب تتراوح من تدهور البيئة إلى الكوارث الطبيعية        إال أنه من المقبول عموماً أن تلك      . أسباب هجرتهم 

والصراعات الداخلية التي تدمر المستوطنات البشرية وتجبر السكان على الفرار من منطقة في البلد إلـى                
ونظراً التسام تحرك المشردين    . وفي أحيان كثيرة، يكون السكان األصليون عرضة للتشرد       . منطقة أخرى 
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قسري، فƎنهم يجدون أنفسهم في أحيان كثيرة في حاالت تجعلهم معرضين للخطر بصـفة              داخلياً بالطابع ال  
             Ơوفـي  . خاصة، ال سيما النساء الالتي قد يتعرضن لالغتصاب واالعتداء الجنسي في حاالت النزاع المسل

الجئون وقد يصبƠ ال  . أحيان كثيرة يكون التشرد الداخلي نذيراً بحدوث تدفقات لالجئين والمشردين خارجياً          
 .العائدون مشردين داخلياً أيضاً

 
•@æbØÛa@Þbª@À@Þb—müaë@ÑîÔrnÛaë@âýÇ⁄a@

ينبغي أن تؤدي الجهود المبذولة في مجال اإلعالم والتثقيف واالتصال إلى زيادة الوعي عن طريق حمالت             
ابية وصـحة األم    تثقيف الجمهور بشأن القضايا ذات األولوية مثل األمومة السالمة والصحة والحقوق اإلنج           

والطفل وتنظيم األسرة والتمييز ضد الفتيات والمعوقين ورفع شأنهم وإساءة معاملة األطفال، والعنف ضـد       
المرأة، ومسئولية الذكور، والمساواة بين الجنسين، واألمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسي بمـا              

 المسئول، والحمل بين المراهقات، والعنصرية      فيها فيروس نقص المناعة البشرية اإليدز، والسلوك الجنسي       
وهناك حاجة في جميـع     . وكراهية األجانب، وشيوخة السكان، وأنماط االستهالك واإلنتاج غير المستدامة        

المجتمعات إلى مزيد من التوعية باǓثار المترتبة على العالقة ما بين السكان والبيئة من أجل التأثير فـي                  
وينبغـي أن   .  االستهالكية في الحياة، وتعزيز اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية        التغير السلوكي واألنماط  

 .تكون وسائط اإلعالم أداة رئيسية في توسيع نطاق المعارف وزيادة الحوافز
 
•@òîib−⁄a@òz—Ûa@tì¢@

تلـف  كما يلزم بشكل عاجل إجراء بحوث عن النشاط الجنسي ودور الجنسين وعالقاتهما المترابطة في مخ              
األوضاع الثقافية، مع التشديد على مجاالت مثل اإليذاء، والتمييز، والعنف ضد المرأة، وبتر أجـزاء مـن           
األعضاء التناسلية لǘناث، حيثما يمارس ذلك، والسلوك والعادات الجنسية، ومواقف الذكور تجاه النشـاط              

 القائم على المخاطرة فيما يتصل      الجنسي واإلنجاب، والخصوبة، ودور األسرة وكل من الجنسين، والسلوك        
باألمراض التي تنتقل باالتصال الجنسي وحاالت الحمل غير المقصود، وإدراك المرأة والرجل لحاجتهمـا              
إلى وسائل تنظيم الخصوبة وخدمات الصحة الجنسية، وأسباب عدم االستفادة من الخدمات والتكنولوجيات             

 .القائمة أو استعمالها بصورة غير فعالة
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ñc‹¾a@‡š@ÑäÈÛa@
والعنف ضد المرأة ينتهك وينال     . يمثل العنف ضد المرأة عقبة أمام تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلم          

ويمثل اإلخفاق الطويل األمد    .  اإلنسان والحريات األساسية أو يبطلها     على حد سواء من تمتع المرأة بحقوق      
في حماية تلك الحقوق والحريات وتعزيزها في حالة حدوث عنف ضد المرأة مسألة تثير قلق جميع الدول                 

وقد اتسع نطاق المعرفة بمسبباته وآثاره، ومدى انتشاره والتدابير الرامية إلى مكافحتـه،      . وينبغي معالجتها 
وفي جميع المجتمعات، تتعرض النساء والبنات بدرجات متفاوتة إليـذاء          . اتساعاً كبيراً منذ مؤتمر نيروبي    

وتدني المركز االجتماعي واالقتصادي للمرأة     . بدني وجنسي ونفسي يتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة       
 .يمكن أن يكون سبباً ونتيجة على حد سواء ألعمال العنف ضد المرأة

أي عمل من أعمال العنف القائم على نوع الجنس يترتب عليـه، أو             " العنف ضد المرأة  " بمصطلƠ   ويقصد
من المحتمل أن يترتب عليه، أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديـد بالقيـام                     

في الحياة العامـة أو     بأعمال من هذا القبيل، أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك               
 :وبناءŅ على ذلك، يشمل العنف ضد المرأة ما يلي، على سبيل المثال ال الحصر. الخاصة
أعمال العنف البدني والجنسي والنفسي التي تحدث في األسرة، بما في ذلك الضـرب، واالعتـداء                 

المهـر،  / ئنـة الجنسي على األطفال اإلناث في األسرة المعيشية، وأعمال العنـف المتعلقـة بالبا            
واغتصاب الزوجة، وختان اإلناث، وغير ذلك من التقاليد الضارة بالمرأة، وأعمال العنف بين غير              

 .المتزوجين، وأعمال العنف المتعلقة باالستغالل
أعمال العنف البدني والجنسي والنفسي التي تحدث داخل المجتمع بوجـه عـام، بمـا فـي ذلـك                    

رش الجنسي، والتخويف في مكان العمل، وفـي المؤسسـات          االغتصاب واالعتداء الجنسي، والتح   
 .التعليمية وفي أماكن أخرى، واالتجار بالنساء واإلكراه على البغاء

 .أعمال العنف البدني والجنسي والنفسي التي تقترفها أو تتغاضى عنها الدولة، أينما تحدث 
أة في حـاالت النـزاع المسـلƠ،        وتشمل أعمال العنف األخرى ضد المرأة انتهاكات حقوق اإلنسان للمر         

 .وبخاصة أعمال القتل، واالغتصاب المنظم، والرق الجنسي، والحمل القسري
القسـري  / كما تشمل أعمال العنف ضد المرأة التعقيم القسري واإلجهاض القسري، واالستخدام اإلكراهي           

 .لوسائل منع الحمل، واالنتقاء الجنسي قبل الوالدة، ووأد اإلناث
 فئات النساء، كالنساء الالتي ينتمين إلى فئات أقلية، والنساء الالتي ينتمـين إلـى السـكان                 كما أن بعض  

األصليين، والالجئات، والمهاجرات ومن بينهن العامالت المهاجرات، والنساء الالتي يعشن تحـت وطـأة              
ألطفـال  الفقر في مجتمعات ريفية أو نائية، والمعدمات، والمودعات فـي مؤسسـات أو المحتجـزات، وا              

اإلناث، والمصابات بƎعاقة، والمسنات، والمشردات، والعائدات إلى أوطانهن، والنساء الالتي يعشـن فـي              
فقر، والنساء الالتي يعشن في حاالت النزاع المسلƠ واالحتالل األجنبي والحروب العدوانيـة والحـروب               

 .األهلية واإلرهاب بما في ذلك أخذ الرهائن عرضة كذلك للعنف بوجه خاص
وأعمال العنف أو التهديد باستعماله، سواء حدثت داخل البيت، أو في المجتمع المحلي، أو اقترفتها الدولـة                 
أو تغاضت عنها، تغرس الخوف والشعور بانعدام األمن في نفس المرأة وتشكل عقبة أمام تحقيق المساواة                

معوقاً دائماً أمام قدرة المرأة علـى       ويمثل الخوف من العنف، بما في ذلك التحرش،         . وأمام التنمية والسلم  

                                                 
QQŠ‡—¾a@Z@‡Èi@µØi@‹¸û¾@òîßbn©a@òÔîqìÛaë@ïbîÛa@æýÇ⁄a@Éß@µØi@ÝàÇ@xbèäßë@æýÇgUpaìä@@N@
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وترتبط تكاليف اجتماعيـة    . التحرك ويحد من إمكانية حصولها على الموارد ومزاولتها لألنشطة األساسية         
ويمثل العنف ضـد المـرأة   . وصحية واقتصادية مرتفعة بالنسبة للفرد والمجتمع بأعمال العنف ضد المرأة        

وفـي  . لتي ترغم المرأة على أن تشغل مرتبة أدنى بالمقارنة بالرجل         آلية من اǓليات االجتماعية الخطيرة ا     
كثير من الحاالت، يحدث العنف ضد النساء والبنات في األسرة أو داخل البيت، حيث يتغاضى عن أعمال                 
العنف في كثير من األحيان، وكثيراً ما يجري إهمال البنات الصغيرات والنساء، واالعتداء علـيهن بـدنياً                

.  واغتصابهن من جانب الزوج أو من غير الزوج دون اإلبالƷ عنها ومن ثم يصـعب اكتشـافها                 وجنسياً،
وحتى في حالة اإلبالƷ عن أعمال العنف تلك، كثيراً ما يكون هناك قصور في حماية الضحايا أو معاقبـة                   

 .الجناة
ين الرجل والمرأة،   والعنف ضد المرأة مظهر من مظاهر عالقات القوى غير المتكافئة على مدى التاريƣ ب             

والعنف ضد  . مما أدى إلى سيطرة الرجل على المرأة وتمييزه ضدها والحيلولة دون نهوض المرأة بالكامل             
المرأة طوال أطوار حياتها نابع أساساً من األنماط الثقافية، وبخاصة اǓثار الضارة المترتبة على عادات أو                

عنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين التي تديم تدني المركز           تقاليد معينة وجميع أعمال التطرف المرتبطة بال      
وتتفاقم أعمال العنف ضد المرأة     . الممنوح للمرأة في األسرة ومكان العمل والمجتمع المحلي والمجتمع ككل         

بالضغوط االجتماعية، وبخاصة الخجل من شجب أعمال معينة ما برحت ترتكب ضـد المـرأة، وافتقـار      
ل على المعلومات القانونية، أو المساعدة أو الحماية، واالفتقار إلى القوانين التـي             المرأة إلى سبل الحصو   

تحظر بصورة فعالة أعمال العنف ضد المرأة، وعدم إصالح القوانين القائمة، وعدم كفاية الجهود المبذولة               
 التعليمية وغيرهـا    من جانب السلطات العامة لزيادة الوعي بالقوانين القائمة وإنفاذها، وعدم وجود الوسائل           

أما صور أعمال العنف ضد المرأة التي تنقلها وسائط اإلعالم، وبخاصـة            . لمعالجة مسببات العنف وآثاره   
تلك التي تصور االغتصاب أو الرق الجنسي وكذلك استخدام النساء والبنات كأشياء جنسية، بما في ذلـك                 

نتشار ذلك العنف، مما يؤثر سلباً على المجتمـع         المواد اإلباحية، فƎنها تمثل عوامل مساهمة في استمرار ا        
 .المحلي عامة، وعلى األطفال والشباب خاصة

ويمثل وضع نهج كلي ومتعدد التخصصات للمهمة التي تمثل تحدياً المتعلقة بالعمل علـى جعـل األسـر                  
 والبـد أن    .والمجتمعات المحلية والدول خالية من أعمال العنف ضد المرأة أمراً ضرورياً ويمكن تحقيقـه             

تشيع المساواة والمشاركة بين المرأة والرجل، واحترام كرامة اإلنسـان، فـي جميـع مراحـل التنشـئة                  
 .ويبنغي أن تعزز نظم التعليم احترام الذات، واالحترام المتبادل، والتعاون بين المرأة والرجل. االجتماعية

الجنس بشأن مدى انتشـار العنـف       وعدم وجود قدر كاف من البيانات واإلحصاءات المصنفة حسب نوع           
ويؤدي االفتقار إلى الوثائق والبحوث المتعلقة بـالعنف     . يجعل من الصعب وضع البرامج ورصد التغيرات      

األسري، والتحرش الجنسي، وأعمال العنف ضد النساء والبنات سراً وعلناً، بما في ذلك أماكن العمل، أو                
ويتضƠ . الجهود المبذولة لتصميم استراتيجيات محددة للتدخل     عدم كفاية تلك الوثائق والبحوث، إلى عرقلة        

من الخبرة المكتسبة في عدد من البلدان أنه يمكن تعبئة النساء والرجال للتغلب على أعمال العنف بجميـع                  
وتمثـل  . وآثارها على حد سواء    أشكالها وأنه يمكن اتخاذ تدابير عامة فعالة لمعالجة مسببات أعمال العنف          

 .رجال التي تعبƐ جهودها ضد العنف القائم على نوع الجنس حليفاً ضرورياً من أجل التغييرجماعات ال
ويمكن أن تتعرض المرأة للعنف الذي يرتكبه األشخاص الذين يكونون في مواقع السلطة في حالتي النزاع                

ن حقـوق   قـانو  و ومن شأن تدريب جميع المسئولين في مجال القـانون اإلنسـان          . والالنزاع على السواء  
اإلنسان، ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة، أن يساعدا على ضمان عدم حدوث أعمال العنف تلك                
بأيدي المسئولين العموميين الذين ينبغي أن يكون باستطاعة المرأة أن تثق فيهم، ومن بينهم أفراد الشـرطة        

 .ومسئولو السجون وقوات األمن
وتدعو . اء والبنات ألغراض تجارة الجنس مسألة تثير اهتماماً دولياً ملحاً         ويمثل القمع الفعال لالتجار بالنس    

الحاجة إلى استعراض وتعزيز تنفيذ اتفاقية قمع االتجار باألشخاص واستغالل بغاء الغير الصـادرة عـام                
وقد أصبƠ استغالل المرأة في الشبكات الدولية للبغـاء         . ، فضالً عن الصكوك األخرى ذات الصلة      ١٩٤٩
والمقررة الخاصة للجنة حقوق اإلنسـان      . تجار بالمرأة محور اهتمام رئيسي للجريمة الدولية المنظمة       واال

المعنية بالعنف ضد المرأة، التي استطلعت تلك األعمال بوصفها سبباً إضافياً النتهـاك حقـوق اإلنسـان                 
ة عاجلة، قضـية االتجـار      والحريات األساسية للنساء والبنات، مدعوة أن تتناول في حدود واليتها، وبصف          
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الدولي بالمرأة ألغراض تجارة الجنس، وكذلك قضايا اإلكراه على البغاء، واالغتصاب، واالعتداء الجنسي             
ويتزايد تعرض النساء والبنات الالتي يقعن ضحايا لهذه التجـارة الدوليـة            . والسياحة القائمة على الجنس   

ب فيه واألمراض المعدية التي تنتقـل عـن طريـق           لخطر المزيد من العنف، وكذلك الحمل غير المرغو       
 .اإليدز/ االتصال الجنسي، بما في ذلك اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

وينبغي للحكومات ولسائر الجهات الفاعلة، عند تناول مسألة العنف ضد المرأة، أن تروج التبـاع سياسـة      
التيار الرئيسي لكل السياسـات والبـرامج،       نشطة وواضحة ترمي إلى إدراج منظور يتعلق بالنوع ضمن          

 .بحيث يتسنى، قبل اتخاذ القرارات، إجراء تحليل Ǔثارها على المرأة وكذلك على الرجل
 

         
bçˆb¦a@µÈní@Ûa@paõa‹u⁄a@

ƖماǋǀƟال ƒǆاƜ ǅم: 
 التذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبار ديني تجنبـاً للوفـاء   إدانة العنف ضد المرأة واالمتناع عن      . ١

 .بالتزاماتها للقضاء عليه كما هي مبينة في إعالن القضاء على العنف ضد المرأة
االمتناع عن ممارسة العنف ضد المرأة وبذل الجهود، على النحو الواجب، لمنع أعمال العنـف                . ٢

 للقوانين الوطنية، بالمعاقبـة علـى هـذه         ضدها والتحقيق في هذه األعمال، واالضطالع، وفقاً      
 .األعمال سواء كان مرتكبها هو الدولة أو فرد عادي

النص في القوانين المحلية على عقوبات جزائية أو مدنية أو عقوبات ترتبط بالعمل أو عقوبـات                 . ٣
أو تشديد هذه العقوبات من أجل المعاقبة على األذى الذي يلحـق بالنسـاء والبنـات      / إدارية، و 

الالتي يتعرضن ألي شكل من أشكال العنف، سواء حدث في المنزل أو في مكان العمل أو فـي                  
 .المجتمع المحلي أو في المجتمع عموماً، التعويض عن هذا األذى

أو تنفيذ قوانين للقضاء على العنف ضد المرأة، تركز على الوقاية من العنف ومالحقة            / اعتماد و  . ٤
القوانين على نحو دوري بغية ضمان فاعليتها، واتخاذ تدابير         مرتكبيه، واستعراض وتحليل هذه     

تضمن حماية المرأة التي يمارس العنف ضدها، والوصول إلى سبل االنتصاف العادلة والفعالة،             
 .بما فيها التعويض والتأمين ضد الضرر وعالج الضحايا وتأهيل مرتكبيه

كوك حقوق اإلنسان الدوليـة التـي       أو تنفيذ جميع قواعد وص    / العمل بنشاط على التصديق على     . ٥
تتصل بالعنف ضد المرأة، ومن ضمنها تلك الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد              
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق االقتصـادية               

المعاملة أو العقوبة القاسية    واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب         
 .أو الالإنسانية أو المهينة

 التـي   ١٩تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع مراعاة التوصية العامة               . ٦
 .اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الحادية عشرة

مي إلى تضمين كل السياسـات والبـرامج المتصـلة          الترويج التباع سياسة نشطة وواضحة تر      . ٧
بالعنف ضد المرأة منظوراً يتعلق بنوع الجنس، والقيام، على نحو نشط، بتشجيع ودعم وتنفيـذ               
تدابير وبرامج تستهدف زيادة معرفة وفهم أسباب وتبعات وآليات العنف ضد المرأة، وذلك بـين         

نفاذ القوانين، وموظفو الشرطة، والعـاملون      المسئولين عن تنفيذ هذه السياسات، ومنهم موظفو إ       
في الميادين القضائية والطبية واالجتماعية وكذلك األشخاص الذين يعالجون مسـائل األقليـات             
والهجرة والالجئين، وصوƷ استراتيجيات تضمن للنساء من ضحايا العنف أال يتكرر إيـذاؤهن             

فـاذ القـوانين ال تقـيم اعتبـاراً         بسبب وجود قوانين أو ممارسات قضائية أو ممارسات في إن         
 .لجنسهن

تمكين النساء اللواتي يمارس العنف ضدهن من الوصول إلى آليات العدالة، وكذلك، على النحو               . ٨
المنصوص عليه في القوانين الوطنية، وسائل انتصاف عادلة وفعالة ترفع عـنهن األذى الـذي               

 .خالل هذه اǓلياتيلحق بهن، وإعالمهن بحقوقهن الخاصة بالتماس التعويض من 
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سن وإنفاذ قوانين لمواجهة مرتكبي ممارسات العنف ضد المرأة، ومنها مثالً، ختـان اإلنـاث،                . ٩
المهر، وتقديم دعم قـوي     / ووأد اإلناث، واالنتقاء الجنسي قبل الوالدة، والعنف المتصل بالبائنة        

القضـاء علـى هـذه      للجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية والمنظمات األهلية من أجل           
 .الممارسات

 .صوƷ وتنفيذ خطط عمل، على جميع المستويات المناسبة، للقضاء على العنف ضد المرأة . ١٠
اتخاذ جميع التدابير المالئمة، وخصوصاً في ميدان التعليم، لتعديل أنماط السـلوك االجتمـاعي               . ١١

لمسـبقة، والممارسـات    والثقافي التي يتبعها الرجال والنساء، وللقضاء على األفكار المتحيزة ا         
العرفية، وجميع الممارسات األخرى المستندة إلى فكرة تدني أو تفوق واحـد مـن الجنسـين،                

 .وأدوار الرجال والنساء التي تكرسها القوالب الفكرية النمطية
إيجاد وتعزيز آليات مؤسسية تمكن النساء والبنات من اإلبالƷ عن أعمال العنف الواقعة عليهن،               . ١٢

لشكاوى فيما يتعلق بها، وذلك في جو مأمون ومستتر، خال من خشية العقوبـات أو               ومن تقديم ا  
 .االنتقام

ضمان حصول النساء المعوقات على المعلومات والخدمات التي تلزمهن فيما يتعلق بالعنف ضد              . ١٣
 .المرأة

إيجاد أو تحسين أو تطوير البرامج التدريبية لموظفي الشـئون القضـائية والقانونيـة والطبيـة                 . ١٤
واالجتماعية والتعليمية ورجال الشرطة وموظفي شئون الهجرة، حسب االقتضاء، وتمويل تلـك            
البرامج توخياً لتفادي التعسف في السلطة الذي يفضي إلى العنف ضد المرأة، وتوعيـة هـؤالء                
الموظفين بطابع أعمال العنف والتهديدات بالعنف القائمة على أساس نـوع الجـنس، ضـماناً               

 .اء الضحايا معاملة منصفةلمعاملة النس
االضطالع، حيثما يلزم، باعتماد قوانين تعاقب رجال الشرطة وقوات األمـن أو أي مـوظفين                . ١٥

آخرين للدولة يمارسون أعمال العنف ضد المرأة خالل أدائهم لمهامهم، وتعزيز ما هو موجـود               
 .د مرتكبي هذا العنفمن هذه القوانين، واستعراض القوانين النافذة واتخاذ التدابير الالزمة ض

تخصيص موارد كافية، من ميزانيات الحكومات، وتعبئة موارد المجتمعات المحليـة الالزمـة              . ١٦
لألنشطة المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة، ومن ضمن ذلك ما يلزم من مـوارد لتنفيـذ                 

 .خطط العمل على جميع المستويات المناسبة
م صكوك األمم المتحدة المتعلقة بحقوق اإلنسان معلومـات         تضمين التقارير التي تقدم وفقاً ألحكا      . ١٧

 .تتصل بالعنف ضد المرأة وبالتدابير المتخذة لتنفيذ إعالن القضاء على العنف ضد المرأة
التعاون مع المقررة الخاصة للجنة حقوق اإلنسان المعنية بالعنف ضد المرأة ومسـاعدتها فـي                . ١٨

 التي تطلبها، والتعـاون أيضـاً مـع سـائر اǓليـات             الوفاء بواليتها، وإمدادها بكل المعلومات    
المختصة، التي منها المقرر الخاص للجنة حقوق اإلنسان المعني بالتعذيب والمقـرر الخـاص              
للجنة حقوق اإلنسان المعني باإلعدام وبƎجراءات موجزة واإلعدام خارج نطاق العدالة واإلعدام            

 .التعسفي، فيما يتصل بالعنف ضد المرأة
لجنة حقوق اإلنسان بتجديد والية المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المـرأة عنـدما              توصية   . ١٩

، وباستكمال الوالية وتعزيزها حيثما كان هناك مـا يسـوƷ           ١٩٩٧تنتهي هذه الوالية، في عام      
 .ذلك

 
مƜ ǅاƒǆ الǋǀƟماÛƖ بما Ƥ Ǐƺلǉ ƿيƏاƖ الǃǀƟ المǋ ǏǂƟالمưǆماƖ المǂƟية ǋالمưǆماƷ Ɩيøر الǋǀƟميøة                

 :لمƊسساƖ التǂƴيمية ǋالقƯاعاǅ الƴاǋ ǃالƢاǗ Ûƫ سيما المƊسساǋǋ ƖساƯƏ اǕعƟ Ûǃǘسƒ اƽǗتƮاǋƅا
توفير مراكز إيواء ممولة تمويالً جيداً وتقديم الدعم إلغاثة البنات والنساء الواقع عليهن العنف،               . ١

قانونيـة  فضالً عن تقديم الخدمات الطبية والنفسية وغيرها من خدمات المشـورة والمعونـة ال             
المجانية أو ذات التكلفة المنخفضة، حيثما توجد حاجة إليها، وتقديم المساعدات المناسبة لتمكينهن             

 .من إيجاد سبل الرزق
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إقامة خدمات ميسورة لغوياً وثقافياً للمهاجرات من النسـاء والبنـات، بمـن فـيهن العـامالت                  . ٢
 .المهاجرات من ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس

عتراف بأن العامالت المهاجرات عرضة للعنف وغيره من أشكال إساءة المعاملة، بمن فيهن             اال . ٣
العامالت المهاجرات الالتي يعتمد مركزهن القانوني في البلد المضيف على أرباب العمل الذين             

 .قد يستغلون مركزهن
الحكومية في جميـع    تقديم الدعم إلى المبادرات التي تتخذها المنظمات النسائية والمنظمات غير            . ٤

 .أرجاء العالم لزيادة الوعي بمسألة العنف الموجه ضد المرأة والمساهمة في القضاء عليه
تنظيم حمالت تثقيفية وتدريبية من المجتمع المحلي ودعمها وتمويلها من أجـل زيـادة الـوعي                 . ٥

 المحليـة مـن   بالعنف ضد المرأة بوصفه انتهاكاً لتمتع المرأة بحقوق اإلنسان وتعبئة المجتمعات  
 .أجل استخدام مناهج تقليدية ومبتكرة قائمة على الوعي بالفروق بين الجنسين لفض الخالفات

االعتراف بالدور األساسي للمؤسسات الوسيطة ومن قبيلها مراكز الرعايـة الصـحية األوليـة               . ٦
 ومراكز تنظيم األسرة وخدمات الصحة المدرسية وخدمات حماية األم والرضع ومراكز األسـر            

المهاجرة وما شابه ذلك، في ميدان المعلومات والتثقيف المتصل بƎساءة المعاملـة ودعـم ذلـك       
 .الدور وتشجيعه

تنظيم وتمويل حمالت إعالمية وبرامج تعليمية وتدريبية لتوعية البنات والبنين والنساء والرجال             . ٧
 والمجتمـع،   باǓثار الضارة، الشخصية واالجتماعية، للعنف في األسـرة والمجتمـع المحلـي           

وتعليمهم كيفية التواصل دون عنف، وتشجيع توفير التدريب للضحايا والضحايا المحتملين كـي             
 .يمكنهم حماية أنفسهم وغيرهم من هذا العنف

 .نشر المعلومات عن أشكال المساعدة المتاحة للنساء واألسر ضحايا العنف . ٨
بي العنف، وتشجيع البحوث تعزيزاً     توفير وتمويل وتشجيع برامج اإلرشاد وإعادة التأهيل لمرتك        . ٩

للجهود المتعلقة بخدمات اإلرشاد وإعادة التأهيل هذه بغية الحيلولة دون تكـرار إلـى حـدوث                
 .العنف

زيادة الوعي بمسئولية وسائط اإلعالم في ترويج صورة المرأة والرجل غير النمطية، فضالً عن               . ١٠
 العنف وتشجيع المسئولين عن محتوى      القضاء على أنماط العرض في وسائل اإلعالم التي تولد        

وسائط اإلعالم على وضع مبادƏ توجيهية مهنية ومدونات لقواعد السلوك، وزيادة الوعي أيضاً             
بأهمية دور وسائط اإلعالم في إعالم وتثقيف الناس بشأن أسباب ونتائج العنف ضد المرأة وفي               

 .الحفز على مناقشة هذا الموضوع مناقشة عامة
 

  Ɵال ƒǆاƜ ǅم          ÛميةǋǀƟير الƷ Ɩماưǆالمǋ بابيةƪالǋ يةƴتمƜالم Ɩماưǆالمǋ Ɩقاباǆالǋ ملƴال ƒرباƈǋ Ɩماǋǀ
ƅاƮتƽǗا ƒسƟ: 

وضع برامج وإجراءات من أجل القضاء على التحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف ضـد                . ١
 .المرأة في جميع المؤسسات التعليمية ومواقع العمل وسواها

لتثقيف وزيادة الوعي بشأن أعمال العنف ضد المرأة التـي          وضع برامج وإجراءات تهدف إلى ا      . ٢
 .تشكل جريمة وانتهاكاً لحقوق المرأة كƎنسان

وضع برامج إلرشاد وعالج ومساندة الفتيات والمراهقات والشابات الالتي كـن أو مـا زلـن                 . ٣
منخرطات في عالقات تتسم بسوء المعاملة، وال سيما الالتي يعشن في بيوت أو مؤسسات تحدث         

 .يها إساءة المعاملةف
اتخاذ تدابير خاصة للقضاء على العنف ضد المرأة، وال سيما لمن يعشن في حاالت يكن فيهـا                  . ٤

عرضة للعنف، ومن قبيلهن الشابات والالجئات والمشردات والمشـردات داخليـاً والمعوقـات             
 االقتضـاء،   والعامالت المهاجرات، بما في ذلك إنفاذ أية تشريعات موجودة فعالً والقيام، حسب           

بوضع تشريعات جديدة للعامالت المهاجرات في كل من البلـدان المرسـلة والمسـتقبلة علـى                
 .السواء
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ƔدƟالمت ǃمǔل ǃاƴال ǅميǓا ƒǆاƜ ǅم: 
تزويد المقررة الخاصة للجنة حقوق اإلنسان المعنية بالعنف ضد المرأة بجميع المسـاعدات الالزمـة، وال                

ة لالضطالع بجميع المهام المدرجة في واليتها، وال سـيما فـي القيـام              سيما الموظفون والموارد الالزم   
بالبعثات المضطلع بها على حدة أو باالشتراك مع مقررين خاصين وأفرقة عاملة أخرى ومتابعتها، وتقديم               
المساعدة الكافية لعملية المشاورات الدورية مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المـرأة وجميـع                

 .يئات المنشأة بموجب معاهداتاله
 

 :مƜ ǅاƒǆ الǋǀƟماǋ ƖالمưǆماƖ الدǋلية ǋالمưǆماƷ Ɩير الǋǀƟمية
تشجيع نشر وتنفيذ المبادƏ التوجيهية لمفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين المتعلقة بحماية الالجئـات،              

 .ئين والرد عليهوالمبادƏ التوجيهية للمفوضية المتعلقة بمنع العنف الجنسي الموجه ضد الالج
 

            : 
bçˆb¦a@µÈní@Ûa@paõa‹u⁄a@

            ƘǋƟالب ƖسساƊمǋ رىƢǓلية اǋالد Ɩماưǆالمǋ ƔدƟالمت ǃمǓاǋ يميةǂƽǕا Ɩماưǆالمǋ ƖماǋǀƟال ƒǆاƜ ǅم
 :اƷ Ɩير الǋǀƟميةƟ Ûسƒ اƽǗتƮاǋƅالمưǆماƖ الǆساƏية ǋالƪبابية ǋالمưǆم

 تشجيع البحوث وجمع البيانات وتجميع اإلحصاءات، وال سيما تلك المتعلقة بالعنف األسري . ١
، عن انتشار مختلف أشكال العنف الموجه ضد المرأة وتشجيع البحوث فيمـا يتعلـق بأسـباب                  . ٢

لمنع العنف ضد المـرأة     العنف ضد المرأة وطبيعته وخطورته وعواقبه وفعالية التدابير المنفذة          
 .وإنصاف المرأة في حالة ارتكابه

 .نشر نتائج البحوث والدراسات على نطاق واسع . ٣
دعم البحوث المتعلقة بأثر العنف، ومن قبيله االغتصاب، على المرأة والطفلة، والشروع في تلك               . ٤

 .البحوث، وإتاحة المعلومات واإلحصاءات التي تسفر عنها للجمهور
عالم على دراسة أثر القوالب النمطية ألدوار الجنسين بما في ذلك تلك القوالب             تشجيع وسائط اإل   . ٥

التي تديمها اإلعالنات التجارية التي تكرس العنف وعدم المساواة القائمين على أساس الجـنس،              
وكيفية انتقالها عبر دورة الحياة، واتخاذ تدابير للقضاء على تلك الصور السلبية بغية التشـجيع               

 .ة مجتمع خال من العنفعلى إقام
 

            
bçˆb¦a@µÈní@Ûa@paõa‹u⁄a@

                ƒøسƟ Ûةøليǋالدǋ ةøيميǂƽǕا Ɩاøمưǆالمǋ ÛيةƏهاǆهة الƜǋالǋ رǋبƴالǋ Ɖƪǆالم ǅداǂب ƖماǋǀƟ ƒǆاƜ ǅم
ƅاƮتƽǗا: 
 .اقيات الدولية المتعلقة باالتجار باألشخاص وبالرق وفي إنفاذهاالنظر في التصديق على االتف . ١
اتخاذ تدابير مالئمة للتصدي للعوامل الجذرية، بما فيها العوامل الخارجية، التي تشجع االتجـار               . ٢

بالنساء والبنات ألغراض البغاء واألشكال األخرى الستغالل الجنس ألغراض تجارية وحـاالت   
لقسري، بغية القضاء على االتجار بالمرأة، بمـا فـي ذلـك تعزيـز              الزواج باإلكراه والعمل ا   

التشريعات القائمة من أجل توفير حماية أفضل لحقـوق النسـاء والبنـات ومعاقبـة مرتكبـي                 
 .االنتهاكات عن طريق التدابير الجنائية والمدنية على السواء

خاذها إجراءات متضافرة  زيادة تعاون جميع سلطات ومؤسسات إنفاذ القوانين المختصة وزيادة ات          . ٣
 .من أجل القضاء على الشبكات الوطنية واإلقليمية والدولية العاملة في مجال االتجار بالمرأة

تخصيص موارد لتوفير برامج شاملة تهدف إلى عالج ضحايا االتجار بـالمرأة وتـأهيلهم فـي         . ٤
نيـة والرعايـة    المجتمع، بما في ذلك عن طريق التدريب على العمل وتقـديم المسـاعدة القانو             
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الصحية المحاطة بالسرية واتخاذ تدابير لتحقيق التعاون مع المنظمات غير الحكومية من أجـل              
 .توفير الرعاية االجتماعية والطبية والنفسية لضحايا االتجار بالمرأة

وضع برامج وسياسات تثقيف وتدريب والنظر في سن تشريعات تهدف إلى منع السياحة القائمة               . ٥
 .التجار بالمرأة، مع التركيز بصفة خاصة على حماية الشابات واألطفالعلى الجنس وا

 

  
   

paŒb−⁄aZ 
بات من المسلم به على نطاق واسع أن العنف ضد النساء والفتيات سواء كان في الحياة العامة أو الخاصة                   

ومن المسلم به أن العنف ضد المرأة يشكل حيثما ارتكبته الدولـة أو             . يعد مسألة من مسائل حقوق اإلنسان     
 أن على الدول التزاماً باالجتهاد      ومن المسلم به أيضاً   . سكتت عنه هي أو موظفوها انتهاكاً لحقوق اإلنسان       

على النحو الواجب للحيلولة دون وقوع أعمال العنف والتحقيق فيها والمعاقبة عليها سواء كان مرتكب تلك                
وثمة وعي والتـزام متزايـدان      . األعمال الدولة أو أشخاص معنويين كما أن عليها توفير الحماية للضحايا          

تيات بما في ذلك العنف المنزلي الذي ينال من التمتع بحقوق اإلنسان            بمنع ومحاربة العنف ضد النساء والف     
والحريات األساسية ويعيقه أو يقضي عليه تماماً وذلك من خالل عدة وسائل من بينها تحسين التشـريعات                 

وقد استهلت الحكومات إصالحات في مجال السياسات العامة وأقامت آليـات مثـل             . والسياسات والبرامج 
شتركة بين اإلدارات ووضعت مبادƏ توجيهية وبروتوكوالت وبرامج وطنيـة منسـقة متعـددة              اللجان الم 

وأدخلت أيضاً بعض الحكومات قوانين أو عدلت في القـوانين مـن            . التخصصات بغرض التصدي للعنف   
وثمة اعتراف متزايد على جميع المستويات بأن جميع        . أجل حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف       

ويعتبر أن للعاملين في ميدان تـوفير الرعايـة         . شكال العنف ضد المرأة تؤثر تأثيراً خطيراً على صحتها        أ
وقد أحرز بعض التقدم في توفير الخدمات للنساء واألطفال         . الصحية دوراً مهماً في التصدي لهذه المسألة      

أماكن إيواء وخـدمات صـحية      الذين يتعرضون لسوء المعاملة بما في ذلك تقديم خدمات قانونية وتوفير            
. خاصة وإسداء المشورة وتوفير خطوط هاتفية لالتصال المباشر ووحدات شرطة مدربة تـدريباً خاصـاً              

ويجري النهوض بعملية تثقيف العاملين في مجال إنفاذ القانون وأعضاء الهيئة القضائية والقـائمين علـى                
وأعـدت مـواد تثقيفيـة للنسـاء        . ية االجتماعية توفير خدمات الرعاية الصحية والعاملين في مجال الرعا       

ويضطلع على نحـو    . ونظمت حمالت للتوعية العامة وأجريت أيضاً بحوث بشأن األسباب الجذرية للعنف          
متزايد ببحوث ودراسات متخصصة بشأن أدوار الجنسين وبخاصة أدوار الرجال والفتيان، وبشأن جميـع              

األطفال الذين يشبون في أسر يقع فيها العنف وبشـأن تـأثير            أشكال العنف ضد المرأة، وكذلك بشأن حالة        
وتحقق تعاون ناجƠ بين المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في ميدان منـع             . ذلك العنف عليهم  
وكان للدعم الفعال المقدم من المجتمع المدني وبخاصة المنظمات النسائية والمنظمـات            . العنف ضد المرأة  
ر هام، في عدة أمور، منها تشجيع حمالت التوعية وتوفير خدمات الدعم للنسـاء مـن                غير الحكومية دو  

ولقيت الجهود الرامية إلى القضاء على الممارسات التقليدية الضارة، بما فيها ختان اإلناث             . ضحايا العنف 
لـوطني  الذي يمثل شكالً من أشكال العنف ضد المرأة دعماً في مجال السياسات العامة علـى األصـعدة ا               

وأدخلت حكومات عديدة برامج للتثقيف والتوعية واتخذت تدابير تشريعية تجرم تلـك            . واإلقليمي والدولي 
وباإلضافة إلى ذلك يشمل هذا الدعم تعيين صندوق األمم المتحدة للسكان لسفير خاص بشئون              . الممارسات

 .القضاء على ختان اإلناث
 

Ɩقباƴال: 
ويعوق عدم الفهم الكافي لألسباب الجذرية لجميـع أشـكال          . ال العنف ال تزال المرأة ضحية لمختلف أشك     

وثمة نقص في البـرامج     . العنف الموجه ضد النساء والفتيات الجهود الرامية إلى القضاء على هذا العنف           
كما . الشاملة للتعامل مع الجناة، بما في ذلك، عند االقتضاء، البرامج التي تتيƠ لهم حل المشاكل دون عنف                

. عدم كفاية البيانات المتعلقة بالعنف يمثل عائقاً إضافياً أمام صنع السياسات والتحليل على أسس سليمة              أن  
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وتؤدي المواقف االجتماعية الثقافية التي تتسم بالتمييز والالمساواة على الصعيد االقتصادي إلى زيادة تدني              
الفتيات عرضة لشتى صنوف العنـف،      وهذا يؤدي إلى وضع تكون فيه النساء و       . وضع المرأة في المجتمع   

مثل العنف البدني، والجنسي، والنفسي داخل األسرة، بما في ذلك الضرب واالعتداء الجنسي على الفتيات               
في البيت، والعنف المرتبط بالمهور، واالغتصاب في إطار الزواج، وختان اإلنـاث وغيـر ذلـك مـن                  

وفي كثير  .  إطار الزوجية والعنف المرتبط باالستغالل     الممارسات التقليدية المضرة بالمرأة، والعنف خارج     
من البلدان، ال يزال النهج المنسق المتعدد التخصصات لمواجهة العنف، الذي يشمل نظام الصحة وأمـاكن                

وال تزال بعض البلدان تعتبر العنف      . العمل، ووسائط اإلعالم، ونظام التعليم، ونظام العدالة، يتسم بالقصور        
وال يزال هناك نقص في     . بما في ذلك العنف الجنسي في إطار الزواج، من األمور الخاصة          داخل األسرة،   

ورغم التحسن المسجل فـƎن التـدابير       . الوعي بعواقب العنف داخل األسرة، وطرق منعه وحقوق ضحاياه        
ـ                 اء القانونية والتشريعية، وبخاصة في مجال العدالة الجنائية، للقضاء على شتى أشكال العنـف ضـد النس

واألطفال، بما في ذلك العنف العائلي والمواد اإلباحية التي تستخدم األطفال ال تزال ضعيفة في الكثير من                 
وال تزال استراتيجيات منع العنف أيضاً مجزأة وال تزيد عن كونها ردود أفعال وثمة نقـص فـي                  . البلدان

ت في بعض البلـدان نتيجـة اسـتعمال         ويالحظ أيضاً أن المشاكل قد نشأ     . البرامج المتعلقة بهذه المسائل   
تكنولوجيات اإلعالم واالتصاالت الجديدة بغرض االتجار بالنساء واألطفـال ولغـرض جميـع أشـكال               

 .االستغالل االقتصادي والجنسي
يشكل العنف ضد المرأة والفتاة عقبة كبيرة أمام تحقيق األهداف المتمثلة في تحقيق المساواة بين الجنسـين                 

ويشكل العنف ضد المرأة انتهاكاً لحقوق اإلنسان للمرأة وحرياتها األساسية كما يقـوض             . الموالتنمية والس 
مما يتنافى مع كرامة اإلنسان وقيمته العنف القـائم علـى نـوع             . أو يلغي تمتعها بهذه الحقوق والحريات     

ل الجنسـيين،   الجنس كالضرب وغيره من أشكال العنف العائلي، واإليذاء الجنسي، واالستعباد واالسـتغال           
واالتجار الدولي سفي النساء واألطفال، والبغاء القسري، والتحرش الجنسي فضالً عن العنف ضد المـرأة               
الناشƐ عن التحامل الثقافي، والعنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية األجانب، وإنتاج المواد اإلباحيـة،             

التطرف الديني، والتطـرف ضـد األديـان،        والتطهير العرقي، والصراع المسلƠ، واالحتالل األجنبي، و      
 .واإلرهاب، ولذلك يجب مكافحتها والقضاء عليها

 
ƖماǋǀƟال ƒǆاƜ ǅم ǏǆƯǋيد الƴƬال Ǎǂا عǉƤاƢات ǅيƴيت Ǐالت ƖاƅراƜǕا: 

التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والحد من نطـاق أي تحفـظ                  
عارض مع أهداف ومقاصد االتفاقية أو ال تتمشى بشكل أو بƉخر           بشأنها وسحب التحفظات التي تت    

 .مع قانون المعاهدات الدولية
النظر في توقيع البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد المـرأة                 

 .والتصديق عليه
 .النظر في التوقيع والتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
وضع قوانين وإجراءات تحظر جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات وتقضي عليها، ومراجعة              

 .تلك القوانين واإلجراءات وتنفيذها
اتخاذ كل التدابير المناسبة للقضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات من قبل أي شخص أو                 

 .منظمة أو مؤسسة تجارية
لمتعلقة بالقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية لتيسـير وتعزيـز االمتثـال           اتخاذ التدابير الالزمة ا    

 .للتشريعات غير التمييزية
القيام على سبيل األولوية، باستعراض التشريعات وتنقيحها عند االقتضاء مـن أجـل اسـتحداث                

خرى تشريعات فعالة بما فيها المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة، واتخاذ التدابير الضرورية األ            
لكفالة حماية جميع النساء والفتيات من جميع أشـكال العنـف الجسـدي والنفسـي والجنسـي                 

 .وتزويدهن بوسائل االنتصاف لدى العدالة
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محاكمة مرتكبي جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وإصدار أحكام مالئمة ضـدهم وإدخـال             
لعنف وتشـجيعهم علـى ذلـك،       إجراءات تهدف إلى مساعدة مرتكبي الجرائم على كسر دائرة ا         

 .واتخاذ تدابير لتوفير سبل لجبر أضرار الضحايا
معاملة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات من جميع األعمار بوصفها جريمة يعاقـب عليهـا           

 .القانون، مما يشمل العنف القائم على التمييز بجميع أشكاله
لجة المسائل الجنائية المتعلقة بجميـع أشـكال        أو تعزيز اǓليات المناسبة لمعا    / وضع التشريعات و   

العنف العائلي، بما في ذلك االغتصاب في إطار الزواج واإليذاء الجنسـي للنسـاء والفتيـات،                
 .وكفالة سرعة تقديم هذه القضايا للعدالة

وضع واعتماد قوانين وتدابير أخرى حسب االقتضاء، وتنفيذها تنفيذاً كـامالً، وذلـك مـن قبيـل                  
 العامة والبرامج التربوية الرامية إلى القضاء على الممارسات العرفيـة أو التقليديـة              السياسات

الضارة بما في ذلك ختان اإلناث والزواج المبكر واإلكراه على الزواج ما يسمى بجرائم الشرف               
التي تشكل انتهاكات لحقوق اإلنسان للمرأة والفتاة، وعقبات في سبيل تمتع المرأة بحقوق اإلنسان            
والحريات األساسية الخاصة بها تمتعاً كامالً، وتكثيف الجهود، بالتعاون مع الجمعيات النسـائية             
المحلية لزيادة الوعي الجماعي والفردي بالطرق التي تنتهك بها الممارسات العرفية أو التقليدية             

 .حقوق اإلنسان للمرأة
ع أشكال العنف ضد المرأة بغيـة       مواصلة إجراء البحوث لتحقيق فهم أفضل لألسباب الجذرية لجمي         

 .تصميم برامج واتخاذ تدابير ترمي إلى القضاء على أشكال العنف هذه
اتخاذ تدابير للتصدي إلى ما تعانيه المرأة والفتاة من عنصرية وعنف بدافع عنصري وذلـك مـن                  

 .خالل وضع السياسات والبرامج
عنف من أثر على نساء السكان األصليين       اتخاذ إجراءات ملموسة، على وجه األولوية لمعالجة ما لل         

ومشاركتهن التامة والطوعية، وذلك بغية تنفيذ برامج وخدمات مناسبة وفعالة ترمي إلى القضاء             
 .على جميع أشكال العنف

تعزيز الصحية العقلية للنساء والفتيات، ودمج خدمات الصحة العقلية في نظم الرعايـة الصـحية                
راعية لالعتبارات الجنسانية وتـدريب العـاملين فـي المجـال         األولية، ووضع برامج داعمة م    

الجنس وتـوفير الرعايـة للفتيـات        الصحي على التعرف على العنف القائم على اختالف نوع        
 .والنساء من جميع األعمال الالتي عانين من أي شكل من أشكال العنف

لفتيات والنساء مـن جميـع      اعتماد واتباع نهج كلي في مواجهة جميع أشكال العنف واإليذاء ضد ا            
األعمار مما يشمل الفتيات والنساء المعوقات وكذلك النساء والفتيات المستضعفات والمهمشـات            
بغية تلبية احتياجاتهن المختلفة ومن بينها التعليم والحصول على الرعاية والخـدمات الصـحية              

 .المناسبة والخدمات االجتماعية األساسية
اربة العنف ضد المرأة طيلة جميع مراحل دورتها الحياتية وفـي كـل             إقرار وتعزيز نهج كلي لمح     

 .ظروفها
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@

ÑäÈÛbi@òÔÜÈn¾a@ÕöbÔ¨aë@ bþa@ô‹þaQR@
Č .ƔرǋƯسǓا : 

ـ        هو من   الشجار العائلى والضرب     ات سمات غير المتعلمين والفقراء والمنتمين إلـى طبق
نادراً ما تحـدث    واجتماعية متدنية، أو إلى جماعات عرقية أو إثنية من جماعات األقلية،            

 .لمنتمين إلى طبقات اقتصادية أو ثقافية أو تعليمية عاليةا بينمثل هذه الممارسات 
 

 : الƟقيقة
  / اقتصادية والفئاتفى كل مكان، وبين كافة الطبقات االجتماعية         يحدث العنف ضد النساء   

 . تعليمية/  طبقية/نية إث
 
٢ .ƔرǋƯسǓا: 

 التغيرات االقتصادية واالجتماعية فى الحياة الحديثة،       سببهاالعنف األسرى ظاهرة جديدة،      
 .الضغوط االجتماعية الجديدةو

 
  :الƟقيقة

عادة ضرب الزوجة من العادات القديمة قĉدم الزواج ذاته، ويجرى فى بعـض الحـاالت               
 النسـاء  وبالمثل، فƎن أغلب أشكال العنف ضد     . يها بموجب القانون  تشجيعها أو المعاقبة عل   

 .تمتد لتاريƣ طويل
 
٣ .ƔرǋƯسǓا: 

 إنه أحد أفعال الماضى عندما كان النـاس أكثـر عنفـاً    ؛ العنف األسرى حدوثيندر اǓن 
 .وكانت المرأة تعتبر ملكية الرجل

 
 :الƟقيقة

ى الخبراء القانونيون، فضالً عن     وير. فى عصرنا الراهن   األسرى تتكرر حوادث العنف   
يŃعد واحداً من     فى كثير من البلدان أن العنف األسرى       اإلنسانية  النساء المدافعين عن حقوق  

 .الجرائم التى ال يجرى التبليƸ عنها فى حاالت عديدة
 
ď .ƔرǋƯسǓا: 

  ال فالزوج يضرب زوجته ألنها   . نممارسة العنف ضده   زفت أفعال النساء وسلوكياتهن تس   
 ".خاطئاً" أو تفعل شيئاً هتطيع
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 :الƟقيقة
 مشكلة اجتماعية تضرب بجذورها فـى       هو يوضƠ هذا االعتقاد الشائع أن ضرب النساء       

كما يوضƠ أيضاً هذا النوع من التفكيـر كيـف          . ل اجتماعياً اوالرج النساء ةئأسلوب تنش 
 هـى مـا مـن     حقيقة  ال. يرسم المجتمع العالقات بين الزواج، والملكية، والجنس، والعنف       

، بغض النظر   العنفĄ لممارسته   المعتدى دائما ما يجد تبريرا       وأنإنسان يستحق الضرب،    
 .عن هدفه

 
Đ .ƔرǋƯسǓا:  

 لـو لـم     ..ى الضرب ف ويجدن متعة  مازوخيات تستمر النساء فى العالقات العنيفة ألنهن     
  لنرحي األمر كن سنيعجبه

 
 : الƟقيقة

 تفاقمالخوف من    وأسباب، بما فى ذلك الخجل من االعتراف،         لعديد من األ   النساءال ترحل   
 أودة المالية أو العاطفية     ن المسا وافتقاد، والتبعية االقتصادية،     أو االنتقام فى المستقبل    العنف
 .العوامل السابقةنتيجة تضافر  وعلى األرجƠ، فƎن األمر يكون . إليهيلجأنمكان 

 
đ .ƔرǋƯسǓا:  

 .األسرى اسبة للمرأة التى تعانى من العنفيقدم القانون حماية من
 

 :الƟقيقة
فرجال الشرطة، فى كافة أنحاء العالم، يترددون فى        .  فى هذا المجال   ضعيفالقانون عادة    

القوانين الجنائية فى عديد    و". العالقات الخاصة "أو  " األسريةالنزاعات  "التدخل فيما يسمونه    
مـن    كما أن العديـد    .األسرى رأة ضد العنف  من البلدان ال تشتمل على حماية خاصة للم       

لمشكلة باعتبارها نوعاً من التنافس بين جانبين يمتلكـان نفـس      ا  تتعامل مع  النظم القانونية 
 مـن   السلطة/فالرجل الذى يمارس العنف يمتلك القوة      الواقع غير ذلك،  القوة، فى حين أن     

وكثير من البلـدان ال تعتبـر       . ياًاجتماعياً، واقتصادياً، وبدنياً، وحتى قانون    : جوانب عديدة 
 أمـراً ويعتبر كثير من القضاة أن ضرب الزوجة        . اإلطالقاغتصاب الزوجة جريمة على     

 . األسرةفىطبيعياً 
 
Ē . ƔرǋƯسǓا : 

المرأة التى تتعرض للضرب، عادة ما تكون غير متعلمة وال تمتلك سـوى القليـل مـن                 
 .المهارات فى العمل

 
 :الƟقيقة

تتعرض للضرب  ، فكثيرا ما     ال يحدد السلوك العنيف الذى يمارسه شريكها       المرأةأن عمل   
  . أسراتمصنع، أو كربالالمهنى، أو فى ن عملهات فى ناجحنساء 

 
ē .ƔرǋƯسǓا: 

 .مريضاً عقلياًمدمنا للمخدرات أو الرجل الذى يمارس العنف عادة ما يكون سكيراً أو  
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 : الƟقيقة
إنهم يمارسون فحسب   .  العنف يعانون من المرض العقلى     قليل من الرجال الذين يمارسون    
، فهم فى نفس الوقت ال يمارسـون العنـف علـى            النساء ما يعتبرونه حقهم للهيمنة على    

من العنف ضـد النسـاء       أو المخدرات    رويفاقم تعاطى الخم   قد. رؤسائهم فى العمل مثال   
مشكالت تتعلـق بتعـاطى     والرجال الذين يمارسون العنف ويعانون      . ولكنه ال يتسبب فيه   

ـ           أو المخدرات   ر  والخم  أو  رويقومون بƎيذاء الشريكة سواء فـى حـاالت تعـاطيهم الخم
 .ا أو عند عدم تعاطيهم لهالمخدرات
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 السـكينة والوئـام يكـون    استناداً لألسطورة القائلة بأن العائلة هي المالذ الذي يجد فيه الناس        .١

ويبدد العنف الصورة الهادئة للمنـزل      . العنف المنزلي ما هو إال نشازاً حقيقياً وتناقضاً لفظياً        
ومع ذلك فƎن الطابع البشع للعنف المنزلي موثق عبـر          . والطمأنينة التي توفرها صلة القربى    

 .فهو ظاهرة عالمية. األمم والثقافات في مختلف أرجاء العالم
ف المنزلي هو العنف الذي يحدث في نطاق الحياة الخاصة، وعموماً بين أفراد تـربطهم               العن .٢

وعلى الرغم من الطابع الحيادي لتعبير العنـف       . وشائج القرابة أو صلة الدم أو رابطة قانونية       
المنزلي فƎنه دون استثناء تقريباً جريمة قائمة على التمييز على أساس الجنس يرتكبها الرجال              

وعندما يحدث العكس أي عندما تعتدي النساء على شركائهن من الرجال، فـƎن             . ساءضد الن 
. هذه الحوادث ال تكاد تؤثر على إحصاءات العنف المنزلي الذي يرتبط طابعه بجنس معـين              

وعلى كل حال، معظم ما يقع من حوادث من هذا القبيل يكون عندما تحاول المرأة أن تـدافع                  
واستناداً إلى وزارة العدل في الواليـات المتحـدة، فـƎن           . معتدعن نفسها جسدياً ضد شريك      

 . مرة مقارنة باحتمال تعرض الرجل١١احتمال تعرض المرأة للعنف المنزلي يتضاعف 
بحيث تصبƠ بنية األسرة    " عنفاً أسرياً "كثيراً ما يسمى العنف المنزلي، وإن على نحو إشكالي،           .٣

وال تتطرق دراسات   . يدة الجنس، موضع تقصي   ذاتها، سواء سميت نووية أو مشتركة أو وح       
العنف األسري إلى ذاك اإلطار العريض من تجارب المرأة مع العنف الذي تتعرض له مـن                

لذلك يتعين أن يترافـق أي  . ولفائها حين يقع هذا العنف خارج الحدود الضيقة لألسرة التقليدية 
ادراً ما يجري مما يؤدي إلـى       إال أن هذا ن   . تعريف للعنف األسري بتصور مفاهيمي لألسرة     

 .تجاهل واقع النساء اللواتي ال تدخل تجاربهن ضمن الفئات التقليدية لألسرة
وألغراض هذا التقرير، تعرف األسرة تعريفاً عريضاً هو أنها موقـع العالقـات الشخصـية                .٤

 فأي تعريف ذاتي، أي أية وحدة يشعر األفراد المعنيون في إطارها أنهـم يشـكلون              . الحميمة
. أسرة، هو تعريف أكثر شموالً من أي تعريف موضوعي وأشد صلة بمناقشة العنف المنزلي             

إذ ينبغي بدالً من االعتماد على التعاريف التي تقدمها الدولة والتي اكتسبت صفة مؤسسية أن               
وثمة حاجة إلى مراعـاة     . يعاد تصور مفهوم األسرة في إطار بعض المثل كالتربية والرعاية         

 .ضمن مفهومنا لما يشكل أسرة" والتعددية االختالف"
٥.                Ơن ضمن إطار معالجة مسألة العنف داخل األسرة التصدي للعنف الذي تتسامǓلم تجر حتى ا

وقـد أثـر    . بشأنه الدولة والذي يهدف إلى السيطرة على النساء فيما يسمى حياتهن الخاصـة            
ص تأثيراً كبيراً علـى تصـور       الكالم حول العام مقابل الخاص وبالتالي غلبة العام على الخا         

فعند تمييز بعض أشكال العنف بوصفها عنفاً منزلياً، تظهر تعاريف مستقاة من            . حقوق المرأة 
التصور المفاهيمي األصلي للعنف ضد المرأة تقول بأن هذا العنف هو أفعال خاصة تقتـرف               

 علـى األفـراد     إال أن أي تعريف عديم المرونة للعنف المنزلي ال يركـز إال           . داخل األسرة 
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وقـد دأب دعـاة حقـوق       . العام/ بصفتهم الشخصية إنما يضفي الشرعية على ثنائية الخاص       
اإلنسان للمرأة على الطعن في هذا التصور وانتقاده ألسباب أقلها أنه يتجاهـل بعـد الجـنس                 

لهذا فƎنه البد من استحداث إطار عمل شامل يصف بدقة العالقة بين طبيعـة العنـف                . الواحد
ارس ضد المرأة وشخصيتها الخاصة سعياً لتجاوز مجرد التمييز بين الخاص والعام فـي              المم

 .معالجة مسألة العنف
فالعنف ضـد المـرأة   . فالعنف المنزلي يشكل، في أقصى تعقيداته، أداة فعالة من أدوات القمع    .٦

ة عموماً والعنف المنزلي خصوصاً هما عنصران أساسيان في المجتمعات التي تضطهد المرأ           
ألن العنف ضد المرأة ال يصدر عن التصورات النمطية السائدة تجاهها فحسب بل هو يقـوم                
أيضاً بتكريس هذه التصورات ويستخدم للسيطرة على المرأة في المكان الوحيد الذي تهـيمن              

 .وهو المنزل هي فيه تقليدياً
ل األسرة على   ورغبة في كشف مختلف أشكال العنف وأبعاده، يعرف هذا التقرير العنف داخ            .٧

أنه العنف الذي يمارس في النطاق المنزلي والذي يستهدف المرأة بسبب دورهـا فـي هـذا                 
النطاق، أو العنف الذي يهدف إلى التأثير تأثيراً مباشراً وسلبياً على المـرأة ضـمن النطـاق                 

وينحو هـذا   . ويمكن أن يصدر هذا العنف عن طرف خاص أو عام على حد سواء            . المنزلي
المفاهيمي عن قصد منحى مغايراً للتعاريف التقليدية للعنف المنزلي التي تتحدث عـن             اإلطار  

ال . وضرب النساء  العنف الذي يرتكبه العشير ضد وليفته أو التي تساوي بين العنف المنزلي           
أن هذا اإلطار ينسجم مع إعالن القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن األمـم المتحـدة                 

 العنف البدني والجنسـي   " منه العنف على أنه يشمل، على سبيل الحصر          ٢ الذي تعرف المادة  
والنفسي الذي يحدث داخل األسرة، بما في ذلك الضرب، واالعتداء الجنسـي علـى أطفـال                

والعنف المتصل بالمهر، واغتصاب الزوجـة، وختـان         األسرة اإلناث في األسرة المعيشية،    
والعنف غيـر الزوجـي والعنـف         المؤذية للمرأة،  اإلناث وغير ذلك من الممارسات التقليدية     

 ".المرتبط باالستغالل
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ǏالƟمر الƴال 
٦٩,٩ ٤٦,٩ ٦٤ ٧٦,٤ ٥٤,٢ ٢٧,٤ ٩٢,٣ ١٩ – ١٥ 
٧٠,٢ ٤١,٦ ٦٤,٤ ٦٩,٧ ٥٠,٤ ٢٥,٧ ٨٧,٨ ٢٩ – ٢٠ 
٧٠,٣ ٤٢ ٦٤ ٦٨,٢ ٥١,٣ ٢٦,٨ ٨٥,٥ ٣٩ – ٣٠ 
٦٩ ٤٥,١ ٦٤,١ ٦٨,٤ ٥٠,٤ ٢٩,٣ ٨٥ ٤٩ – ٤٠ 

ǃاǋعǓبا ƚاǋƦال Ɣمد 
 ٦٢,٢ ٣٤,٤ ٥٨,٥ ٦٢,٣ ٤٢ ١٨,٥ ٨٣,٩ ٥أقل من 

٦٨,١ ٣٩,٩ ٦٣ ٦٩,٨ ٤٩,٨ ٢٥ ٨٦ ١٠ – ٥ 
 ٧٢,٩ ٤٦,٨ ٦٦,٥ ٧١ ٥٤,١ ٣٠,٧ ٨٧,٣  عاماً فأكثر١١

 ǅƯǋالم 
 ٥٧,٢ ٢٩,٧ ٥٦,٧ ٥٨,٧ ٣٩,٧ ١٥,٦ ٧٩,٥ حضر
 ٨٠,٩ ٥٤,٤ ٧٠,٨ ٧٨,١ ٦٠,٦ ٣٧,٢ ٩٢,٤ ريف
ǀامةمƽǕا ǅا 

 ٤٩,٨ ٢٣,٩ ٥٧,٨ ٥٥,٩ ٣٤,٦ ١١,٦ ٧٦,٧ المحافظات الحضرية
 ٧٨,٥ ٥٥,١ ٧٤,٥ ٧٣,٨ ٥٨,٤ ٣٩,٢ ٨٩,١ صعيد مصر

 ٦٣,٤ ٤٤,٢ ٦٨,٥ ٦٦,٣ ٤١,٥ ١٨,٧ ٨٢,٧ المحافظات الساحلية
Ǐيمǂƴى التǋالمست  

  ٨١,٦ ٥٥,٤ ٧٢,٩ ٧٩,٨ ٦١,٨ ٣٩,٥ ٩٣,٤ 
 ٧٩,٤ ٤٨,٣ ٧٣ ٧٩,٢ ٦٠,١ ٣٢,٥ ٩٣,٩ لم تكمل االبتدائي
 ٦٣,٨ ٣٦,٢ ٦٠,٨ ٦٦,١ ٤٦,٢ ١٦,٥ ٨٧,٨ لم تكمل اإلعدادي

الثانوية العامة أو ما 
 فوقها

٤٢,٣ ١٧,٩ ٤١,٨ ٤١,٣ ٢٤,٣ ٤,٧ ٦٥,٥ 

 الƟالة الưǋيƻية
 ٥٢,١ ٢٥,٧ ٤٥,٣ ٥٠ ٣٥ ١١,٥ ٦٩ تعمل مقابل أجر 

 ٧٣ ٤٦ ٦٧,٦ ٧٢,٥ ٥٣,٧ ٢٩,٩ ٨٩,٥ ال تعمل 
        

ƱǋمƜالم ēđ,ď ٢Ē,٢ Đ٠,Ĕ đĔ,Č đď,٢ ď٢,Ĕ đĔ,Ĕ 
 ČĔĔĐالمسƞ الǋ ǏƟƬالديمƜǋراǏƺ المƬرǎ : المƬدر
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ǏالƟمر الƴال 
١٠٠ ٠ ٤,٤ ٩٥,٦ ٢٨,٧ ١٩ – ١٥ 
١٠٠ ١,٥ ٣,٤ ٩٥,١ ٣٤,٨ ٢٩ – ٢٠ 
١٠٠ ١,٧ ١,٤ ٩٦,٩ ٣٧,٤ ٣٩ – ٣٠ 
١٠٠ ١,٩ ٢ ٩٦,٢ ٣٣,١ ٤٩ – ٤٠ 

ǃاǋعǓبا ƚاǋƦال Ɣمد 
 ١٠٠ ٢,٢ ٤,٦ ٩٣,٢ ٢٣,٤ ٥أقل من 

١٠٠ ١,٤ ٢,٦ ٩٦ ٣٨,٩ ١٠ – ٥ 
 ١٠٠ ١,٦ ١,٧ ٩٦,٦ ٣٧,٢  عاماً فأكثر١١

ǅƯǋالم  
 ١٠٠ ٢,١ ١,٨ ٩٦,١ ٣٠ حضر
 ١٠٠ ١,٣ ٢,٧ ٩٦ ٣٩,٢ ريف

 مǀاǅ اƽǕامة
 ١٠٠ ٠,٦ ٢ ٩٧,٤ ٢٧,٨ المحافظات الحضرية

 ١٠٠ ١,٧ ٣,٣ ٩٥ ٣٦,٣ الوجه البحري
 ١٠٠ ٢ ١,٢ ٩٦,٧ ٣٨,٤ صعيد مصر

 ١٠٠ ١,٧ ٢,٥ ٩٥,٨ ٢٢,٤ المحافظات الساحلية
 Ǐيمǂƴى التǋالمست 

 ١٠٠ ١,٦ ١,٩ ٩٦,٥ ٤٢,٢ غير متعلمة
 ١٠٠ ١,٦ ٢,٧ ٩٥,٧ ٤٦,٨  تكمل االبتدائيلم

 ١٠٠ ١,٢ ٤,٤ ٩٤,٤ ٢٨,٩ لم تكمل اإلعدادي
 ١٠٠ ٢,٤ ١,٣ ٩٦,٢ ١٤,٣ الثانوية العامة أو ما فوقها

 الƟالة الưǋيƻية
 ١٠٠ ٢,٤ ١,٧ ٩٥,٩ ٢٠,٥ تعمل مقابل أجر

 ١٠٠ ١,٥ ٢,٤ ٩٦,١ ٣٧,٥ ال تعمل 
 

ƱǋمƜ٣ المĐ Ĕđ,Č ٢,٣ Č,đ Č٠٠ 
 ČĔĔĐالمسƞ الǋ ǏƟƬالديمƜǋراǏƺ المƬرǎ : المƬدر
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ǏالƟمر الƴال 
٩٣ ٠ ١٠,٥ ١٣,١ ٥٢,٧ ١٦,٨ ٧ ١٩ – ١٥ 
٨١٣ ٠,١ ٦ ٣٥,٧ ٣٥,٢ ١٠,٤ ١٢,٦ ٢٩ – ٢٠ 
٩٥٦ ١,٧ ٦,٣ ٥٠,٦ ٢٦,٣ ٧,٦ ٧,٥ ٣٩ – ٣٠ 
٦٢٩ ٠,٩ ٦,٩ ٦٥,١ ١٦ ٣,٣ ٧,٨ ٤٩ – ٤٠ 

 ǅƯǋر(المƮƟ /ƹري( 
 ٩٩٤ ١ ٦,٤ ٤٩,١ ٢٧,٥ ٦,٧ ٩,٤ حضر
 ١٤٩٦ ٠,٩ ٦,٥ ٤٧,٣ ٢٧,٦ ٨,٦ ٩,١ ريف

 مǀاǅ اƽǕامة
 ٤٥٢ ٠,٦ ٥ ٥٠ ٢٨,٨ ٧,٧ ٨ ةالمحافظات الحضري

 ١١٠٦ ٠,٨ ٥ ٤٩,٥ ٢٨,٦ ٧,٥ ٨,٦ الوجه البحري
 ٩١٨ ١,١ ٩ ٤٥,١ ٢٦ ٨,٢ ١٠,٦ صعيد مصر

 ١٥ ٠ ٤,٤ ٦٢,٤ ١٤,٤ ١١ ٧,٧ المحافظات الساحلية
Ǐيمǂƴى التǋالمست 

 ١٣٢٩ ١,٤ ٧,٢ ٤٩,١ ٢٥,٧ ٧,١ ٩,٦ غير متعلمة
 ٦٥٨ ٠,٦ ٤,٧ ٤٨,٦ ٢٧,٢ ٧,٨ ١١,١ لم تكمل االبتدائي
 ٢٧٣ ٠,١ ٥,٦ ٤٦,٦ ٣٠,١ ٩,٤ ٨,٤ لم تكمل اإلعدادي

الثانوية العامة أو ما 
 ٢٣١ ٠,١ ٩ ٤١,٩ ٣٦,٧ ١٠ ٢,٤ فوقها

 الƟالة الưǋيƻية
 ٢٢٠ ٠,١ ٦ ٥٥,٣ ٢١,٣ ٦,٢ ١١,٢ تعمل مقابل أجر

 ٢٢٧٠ ١ ٦,٥ ٤٧,٣ ٢٨,٢ ٨ ٩ ال تعمل 
        

ƱǋمƜالم Ĕ,٢ Ē,ē ٢Ē,đ ďē đ,Đ ٠,Ĕ ٢ďĔ٠ 
 ČĔĔĐالمسƞ الǋ ǏƟƬالديمƜǋراǏƺ المƬرǎ : المƬدر
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ƒرƮال Ɩعدد مرا ǃلƈ  رعاية ƖƜتاƟا
 Ưبية

 ŷباǂƯ ƖƢرƬ
 Ɣدƪ ǅم ƔدƜǆǂل

ƒرƮال 
ƅساǆعدد ال 

đرƙǀƈ ǋƈ Ɩ٢٢٩ ٥٥,٧ ٣٣,٥ ٣٩,٤  مرا 
٣ – ĐƖ١٩٤ ٦٢,٢ ١٠,١ ٢٤,٣  مرا 
Č – ٢Ɣ٦٨٧ ٤٥,٤ ٧,٥ ١٦,٧  مر 

   ƒرƮت ǃة  لǆل السǘƢ
 الماƮية

١٩٦ ٤٦,٣ ٨,٤ ١٥,٥ 

 ǋƈ Ɣمر Ưقƺ ربهاƮ ǃت
ƚاǋƦل الǘƢ ǅاǆƙا 

١٦٢ ٣٣,٨ ٣,٣ ٦,٨ 

ƱǋمƜ٢٤٩٠ ٤٧,٢ ١٠,٢ ١٨,٣ الم 
 . Ɵالة يƜǋد ǆقǏƺ ƫ مǋǂƴماتهǆǉ٢٢ǅاƿ : مưǋƟǂة

 ČĔĔĐالمسƞ الǋ ǏƟƬالديمƜǋراǏƺ المƬرǎ : المƬدر
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@Þë‡u@IUH@@Ýà¨a@õbäqc@l‹›Ûa@
 دد مراƖ الƮرǆƙƈ ƒاƅ الƟملع

الǆساƅ الǘتǏ  الƬǆƴر
 ƅاǆƙƈ ǅربƮ

 الƟمل

 Ɣادƴالǀ ǅربƮي
 ƙǀƈ ǋƈر

 ǅل مƽƈ ǅربƮي
Ɣادƴال ƱǋمƜدد المƴال 

ǏالƟمر الƴال 
٧٥ ١٠٠ ٧٤,٤ ٢٥,٦ ٤٠,٦ ١٩ – ١٥ 
٧٦١ ١٠٠ ٦١,١ ٣٨,٩ ٣٤,٤ ٢٩ – ٢٠ 
٩١١ ١٠٠ ٥٨ ٤٢ ٣٢,٥ ٣٩ – ٣٠ 
٦١١ ١٠٠ ٤٢,٤ ٥٧,٦ ٢٦,٢ ٤٩ – ٤٠ 
 ǅƯǋالم

 ٩٤٣ ١٠٠ ٥٩ ٤١ ٣٥ حضر
 ١٤١٥ ١٠٠ ٥٤,٤ ٤٥,٦ ٢٩,٥ ريف

 مǀاǅ اƽǕامة
 ٤١٤ ١٠٠ ٦٠,٤ ٣٩,٦ ٣٦,٨ المحافظات الحضرية

 ١٠٥٢ ١٠٠ ٦٠,٩ ٣٩,١ ٣١,٩ الوجه البحري
 ٨٧٩ ١٠٠ ٤٨,٤ ٥١,٦ ٢٩,٢ صعيد مصر

 ١٤ ١٠٠ ٤٣,٤ ٥٦,٦ ٢٨,٥ المحافظات الساحلية
Ǐيمǂƴى التǋالمست 

 ١٢٤٨ ١٠٠ ٥٦,٣ ٤٣,٧ ٣٠,١ غير متعلمة
 ٦٣٥ ١٠٠ ٥٩,٤ ٤٠,٦ ٣١ لم تكمل االبتدائي
 ٢٦٤ ١٠٠ ٤٨ ٥٢ ٣٣,٥ لم تكمل اإلعدادي

 ٢١٢ ١٠٠ ٥٨,٩ ٤١,١ ٤٠,٩ الثانوية العامة أو ما فوقها
 الƟالة الưǋيƻية
 ٢٠٨ ١٠٠ ٤٧,٥ ٥٢,٥ ٤١,٥ تعمل مقابل أجر

 ٢١٥٠ ١٠٠ ٥٧,٦ ٤٢,٤ ٣٠,٨ ال تعمل 
      

ƱǋمƜ٣ المČ,Ē ď٣,đ Đđ,ď Č٢٣ ٠٠Đē 
 .الƜدǋل يتƮمǆ ǅساǋƟ ƅامل اǅǑ: مưǋƟǂة

 ČĔĔĐالمسƞ الǋ ǏƟƬالديمƜǋراǏƺ المƬرǎ : المƬدر
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@áÓŠ@kíŠ‡mV@ZÞä¾a@Ý‚a†@ÑäÈÛa@
òÜ§a@óÏ@ÉíŒìnÜÛ@ÖaŠëc@

ñc‹¾a@‡š@ÑäÈÛa@ZâbÈÛa@Šìèà§aë@òjƒäÛa@ôúŠQV@
@Þë‡uIRP@ZHòäîÈÛa@Êìã@M@@‘QPI@flßžåčß@flåbƒ’þa@_ñc‹¾a@‡š@ÑäÈÜÛ@òŠb¿@‹r×c@µÛbnÛa@™H@

 اƢƪǓاƫ الƴيǆة الǂǀية الƜمهǋر الƴاǃ الƢǆبة
 الǆسبة الƴدد الǆسبة الƴدد الǆسبة الƴدد

ƚǋƦ٧٢,٥ ٣٧٢ ٧١,٩ ٢٩٧ ٧٥,٠ ٧٥ ال 
ƒǓ٣٨,٦ ١٩٨ ٤٢,٦ ١٧٦ ٢٢,٠ ٢٢ ا 
ƠǓ٣٥,٧ ١٨٣ ٣٧,٠ ١٥٣ ٣٠,٠ ٣٠ ا 

 ٢٦,٩ ١٣٨ ٢٧,٨ ١١٥ ٢٣,٠ ٢٣ رƊساƅ الƴمل
 ١٠,٣ ٥٣ ١٠,٧ ٤٤ ٩,٠ ٩ Ʀمƅǘ الƴمل

 ٢٥,١ ١٢٩ ٢٤,٠ ٩٩ ٣٠,٠ ٣٠ Ƣƪƈاƫ ليƧ لهǃ بها عƽǘة
ǃǘعǕا ǏلǋƏ٦,٨ ٣٥ ٥,٨ ٢٤ ١١,٠ ١١ مس 

ǅǋرƢ٣,٧ ١٩ ٢,٢ ٩ ١٠,٠ ١٠ آ 
ǅيبيƜعدد المست Č٠٠  ďČ٣  ĐČ٣  

 
@Þë‡uIRQ@ZHÊìäÛa@M@@‘QQI@_ÑäÈÜÛ@ñc‹¾a@bèîÏ@‹Ènm@Ûa@å×bßþa@ïç@bßH@

 اƢƪǓاƫ الƜمǂة ǆƋاǋǀƤ Ƙر
 الǆسبة الƴدد الǆسبة الƴدد الǆسبة الƴدد

 ٤٥,٣ ١٨٧ ٥٠,٠ ٩٣ ٤١,٤ ٩٤ Ǐƺ المǆاƦل
Ʊارƪال Ǐƺ ٦١,٥ ٢٥٤ ٦٠,٨ ١١٣ ٦٢,١ ١٤١ 

 ٢٠,٦ ٨٥ ٢٥,٣ ٤٧ ١٦,٧ ٣٨ ƈ Ǐƺماǅǀ الƴمل
ƖǘƬاǋل المƏساǋ Ǐƺ ٧٢,٤ ٢٩٩ ٧١,٥ ١٣٣ ٧٣,١ ١٦٦ 

 ٢٣,٥ ٩٧ ١٧,٢ ٣٢ ٢٨,٦ ٦٥ ƽƈ Ǐƺساǃ الƪرƯة
Ɩياƻƪالمست Ǐƺ ٩,٧ ٤٠ ١٠,٢ ١٩ ٩,٣ ٢١ 

 ٢,٢ ٩ ١,٦ ٣ ٢,٦ ٦ Ƣƈرى
ǅيبيƜ٢٢ عدد المستĒ  Čēđ  ďČ٣  

  
@Þë‡uIRT@ZHòäîÈÛa@Êìã@M@@‘QQI@_ÑäÈÜÛ@ñc‹¾a@bèîÏ@‹Ènm@Ûa@å×bßþa@ïç@bßH@

 اƢƪǓاƫ الƴيǆة الǂǀية الƜمهǋر الƴاǃ الƢǆبة
 الǆسبة الƴدد الǆسبة الƴدد الǆسبة الƴدد 

 ٤٦,٢ ٢٣٧ ٤٥,٣ ١٨٧ ٥٠,٠ ٥٠ Ǐƺ المǆاƦل
Ʊارƪال Ǐƺ ٦٢,٦ ٣٢١ ٦١,٥ ٢٥٤ ٦٧,٠ ٦٧ 

 ١٩,٣ ٩٩ ٢٠,٦ ٨٥ ١٤,٠ ١٤ ƈ Ǐƺماǅǀ الƴمل
ƖǘƬاǋل المƏساǋ Ǐƺ ٧١,٢ ٣٦٥ ٧٢,٤ ٢٩٩ ٦٦,٠ ٦٦ 

 ٢٦,١ ١٣٤ ٢٣,٥ ٩٧ ٣٧,٠ ٣٧ ƽƈ Ǐƺساǃ الƪرƯة
Ɩياƻƪالمست Ǐƺ ٩,٤ ٤٨ ٩,٧ ٤٠ ٨,٠ ٨ 

 ٢,١ ١١ ٢,٢ ٩ ٢,٠ ٢ ىƢƈر
  ٥١٣  ٤١٣  ١٠٠ عدد المستجيبين

                                                 
QV Š‡—¾a@ZæbİÜ@Þ†bÇë@ðßŠ@‡çbã@N¾a@‡š@ÑäÈÛañc‹@Z@òîãbrÛa@òÈjİÛa@LâbÈÛa@Šìèà§aë@òjƒäÛa@ôúŠRPPS@N@òîz—Ûa@òîàänÛa@òîÈ»

òî÷îjÛaë@NµØi@òÔîqë@‰îÐänÛ@òîßìØ¨a@Ë@pbàÄäàÜÛ@ïû¾aë@ÐÛa@áÇ‡Ûa@Êë‹“ßN@
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QSR 

@áÓŠ@kíŠ‡mV@ZÞä¾a@Ý‚a†@ÑäÈÛa@
òîÏbÐ’@

@
@
@
@

ñ‹þa@Ý‚a†@ÑäÈÛaQW@
  

يعرف هذه التقرير العنف داخل األسرة على أنه العنف الذي يمارس في النطاق المنزلي والـذي                
دف إلى التأثير تـأثيراً مباشـراً       يستهدف النساء بسبب دورهن في هذا النطاق، أو العنف الذي يه          

ويمكن أن يصدر هذا العنف عن طرف خاص أو عام          . وسلبياً على النساء ضمن النطاق المنزلي     
وينحو هذا اإلطار المفاهيمي عن قصد منحى مغايراً للتعاريف التقليديـة للعنـف             . على حد سواء  

التي تسـاوي بـين العنـف       األسرى التي تتحدث عن العنف الذي يرتكبه العشير ضد وليفته أو            
ال أن هذا اإلطار ينسجم مع إعالن القضاء على العنـف ضـد المـرأة               . وضرب النساء  األسرى

 منه العنف على أنه يشمل، على سـبيل الحصـر           ٢الصادر عن األمم المتحدة الذي تعرف المادة        
عتـداء  والنفسي الذي يحدث داخل األسرة، بما في ذلـك الضـرب، واال            العنف البدني والجنسي  "

والعنف المتصل بـالمهر، واغتصـاب       الجنسي على أطفال األسرة اإلناث في األسرة المعيشية،       
والعنف غير الزوجـي     الزوجة، وختان اإلناث وغير ذلك من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة،         

 ".والعنف المرتبط باالستغالل

                                                 
QW@@@@@@@@@@@@@@@ñc‹¾a@‡š@ÑäÈÛa@òÛd·@òîäÈ¾a@ò–b©a@ñŠ‹Ô¾a@ïßaìaŠbßì×@bØîç†aŠ@ñ‡îÛa@åß@â‡Ô¾a@‹í‹ÔnÛa@N@@Èni@™b©aë@@@@@@Ý‚a†@ÑäÈÛa@Ñí‹

ñ‹þaI@@ñ†bßRXH@Læbã⁄a@ÖìÔy@òävÜÛ@æìà©aë@òîãbrÛa@ñŠë‡Ûa@À@
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 267    

فƎذا كان الفاعل من أصول     . من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة          
المجني عليها أو المتولين تربيتها أو مالحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمـاً بـاألجرة                  

 .اقة المؤبدةعندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب باألشغال الش
 
 

 290    
كل من خطف بالتحايل أو اإلكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب باألشغال الشاقة المؤبـدة،                
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية باإلعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعـة المخطوفـة بغيـر                  

 .رضاها
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òjnÈÛa@ñbnÏ@
ǃǀدƟǋ ǃǀعالم Ƨلي 

 
لن ينسى البيت المصري األيدي اǓثمة التي امتدت واعتدت على          

 سنة تنتهك في لحظة زمن قدسية عذريتها        ٢٣فتاة تبلƸ من العمر     
وهي تلحق بركب الزحام المكدس المهان في أوتوبيس آخر الليـل           

 يقع في مدينة الخمسة عشر مليوناً، وبالرغم من بميدان العتبة الذي
قد أصبحت مـن    " البلطجية"أن حوادث اغتصاب الفتيات بواسطة      

الحوادث الروتينية اǓن فـي الشـارع المصـري ال أن عالنيـة         
ووحشية هذا االعتداء بالذات جعلته يمثل صدمة عنيفة لم يسـكت           

 قلـوب   عنها الحديث حتى اǓن بعد أن سكن الفزع والرعب فـي          
اǓباء واألمهات خوفاً على فلذات أكبـادهم مـن غـدر الشـارع        
المصري الذي أصبƠ يفتقد األمان، ومهما كانـت تفاصـيل هـذا            
الحادث ومالبساته ونتائج التحقيقات البوليسية التي سـوف تسـفر        

إن : عنه لتؤكد مقولة وتنفي أخرى إال أن الحقيقة الساطعة تقـول          
وأن جريمـة   .  اإلنسان قد حدثت فعالً    هناك فعالً انتهاكات Ǔدمية   

االنتهاك التي وصلت إلى حد فجور العالنية، األمر الـذي دعـا            
يقتـرحن القيـام    " باألهرام"بعض القيادات النسائية إلى االتصال      

بمظاهرة نسائية صامتة احتجاجاً على هذا االعتداء بالرغم من أن          
 فـي  اإلجابة بالرفض كانت ضمن معلوماتهن كشخصيات يعملـن     

ميدان الخدمة العامة إال أن اتجاههن للتفكير في هذه الخطوة كـان         
ملحاً في محاولة للبحث عن حركة رأي عام قوية إلظهار بشاعة الجريمة بدالً من الجلوس فـي المنـزل ومجـرد                     

 .التحدث عنها في غضب
للتعبير عن احتجاجهن عن األوضاع ويبدو أن هناك خطاً درامياً واحداً أصبƠ يسيطر اǓن على فكر النساء في العالم             

المتردية التي يعشن فيها ويعانين منها، فبينما كانت القيادات النسائية في مصر يتحدثن عن المظـاهرات الصـامتة                  
بسبب حادث فتاة العتبة كانت زوجات وأمهات السياسيين من األحزاب المعارضة للحكم في كينيا قد خرجن مثالً إلى                  

 وحتى اǓن مضربات عن الطعـام حتـى يـتم           ١٩٩٢ مارس   ٣ نيروبي واعتصمن هناك منذ      ميدان الحرية بمدينة  
اإلفراج السياسي عن أزواجهن وأوالدهن بعد أن عاد تعدد األحزاب إلى حياة الحكم في كينيا، بينما تحولت المظاهرة                  

 .المصرية التي لم يتحقق خروجها إلى الشارع إلى مظاهرة رأي في كل البيوت
 .هذه الجريمة ويدمغها بالوحشية ويطالب بتوقيع أقصى أنواع العقاب على الجناةرأي يدين 

وهي حقـوق   " القضية األصلية "لكننا ونحن جميعاً في قمة الحماس لتوقيع العقاب على الجناة لمنع هذه الجرائم ننسى               
 وتدينها وتردد كيـف، إن هـذا        المجني عليها واǓالم المعذبة التي تعيشها، فقد بدأت القصص واألقاويل تلوك حياتها           

 االعتداء ما هو إال حادث انتقام البد وأن تكون هي المسئولة عن أسبابه؟
وذهب البعض اǓخر إلى التساؤل عن نوع الزي التي كانت ترتديه وهل كان زياً فاضحاً أم محتشماً وكـأن ارتـداء     

 .ىالميني جيب يعطي الحق لكل مغتصب في أن يغتصب ضحيته وحكايات أخر
أقول نسينا تماماً حقوق الضحية بعد االعتداء عليها وأقول إننا ننسى دائماً القضية األصلية، المجني عليه من يعوضه؟ 

 ".الضحايا"القانون أم المجتمع أم من؟ ومن أجل هذه الضحية وأمثالها خرج إلى الوجود اǓن علم حديث يسمى علم 
 

 ČĔĔ٢ مارƜ٢đ ƧريدƔ اǉǓراÛǃ : المƬدر
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 ƽاƏماǉل Ǘ يƦال اتهاǃ سƿǋǂ المرƴ : Ɣƈد ƟادƘ الƴتبةب
 

لكنها محاولة للبحث عـن الـدوافع       .. ليس دفاعاً عن الوحوش البشرية    
والدوافع ربما تكـون مختلفـة      .. الحقيقية لكل هذه الجرائم الالأخالقية    

ومتنوعة طبقاً لوجهات النظر المتعددة فمنها االجتماعي ومنها النفسـي          
 وربما االقتصادي، وأحياناً بطء اإلجراءات القانونية وعدم        ومنها الديني 

إال الجـرائم   .. تطبيق الشريعة اإلسالمية وكذلك عدم الكفاءة األمنيـة       
.. فرغم أن المرأة فيها هي الضحية.. المتعلقة بالشرف وانتهاك العرض   

إال أن أصابع االتهام على الدوام تشير إليها واالتهام في رأي الـبعض             
 .ى وجود عيوب وانحرافات في سلوكياتهاراجع إل

 
األخيرة مع فتاة بريئة لم تنطبـق عليهـا هـذه           " العتبة"وجاءت حادثة   

فهل ستمحي هذه الحادثة هـذا االتهـام عـن          .. العيوب السابق ذكرها  
وفي كلتا الحالتين لماذا؟ سـؤال      .. المرأة؟ أم أن االتهام ما زال قائما؟      
 :فجاءت اإلجابات التالية.. طرحناه على آراء مسئولة ومختلفة

أرى من العدل أال اتهم المرأة وحدها    : تقول اإلذاعية الكبيرة آمال فهمي    
في حدوث مثل هذه الجرائم الالأخالقية وكفى ما حدث من سلبية رجال            

أيـن  : الشارع المصري في حادثة العتبة األخيرة فتجعلني أسألهم قائلة        
" يا أوالد البلد الجـدعان "ال لكم ذهبت شهامتكم ورجولتكم يا من كان يق      

ورغم هذا إال أن أصابع االتهام ما زالت تشير عاتبـة إلـى المـرأة                
العصرية والسبب راجع إلى انحراف في سلوك البعض وفـي طريقـة    

وطبعاً هذا الكالم ال ينطبق عموماً فالمرأة المصرية         ارتدائهن المالبس 
لهن أنفسهن للظهور بصورة غير الئقة بشرف ومكانة المرأة المصرة،   ولكنني أقصد قلة قليلة تسول      .. ما زالت بخير  

وأرجو أال يفهم من قولي أنني أدافع عن سلوك         .. كيف نطلب الحماية وفينا مثل هؤالء المنحرفات؟      : ودعونا نتساءل 
ي علـى   حافظ: فكل قصدي إطالق صرخة في أذن كل امرأة متبرجة أو فتاة مستهترة فأقول لها             .. هؤالء المغتصبين 

احترام مظهرك واحتشمي في مالبسك حتى ال يؤخذ بـذنبك مـن ال             
 .ذنب لها
حسن الساعاتي أستاذ علم االجتماع مع الرأي السابق في أن     . ويتفق د 

كيـف ال   : للمرأة دوراً هاماً في حدوث مثل هذه الجرائم حيث يقول         
تكون المرأة متهمة في مثل هذه الجرائم المنتهكة لألعـراض وفـي            

نا الشرقي اإلسالمي لألسف سيدات وآنسات متبرجات تبـرج         مجتمع
الجاهلية األولى وألن المجتمع لم يعد له قاعدة أو مبدأ يسـير عليـه              

ولم يعد الشاب قـادر علـى التفرقـة بـين           .. واختلط الحابل بالنابل  
فالنتيجة جاءت بهذه اللطمة على حساب ضحية       .. الصالحة أو الفاسدة  

ا جنته عليها بعض المنحرفـات مـن بنـات          بريئة ال ذنب لها إال م     
وهذا االتهام للمرأة ال ينفي أن هناك اتهامـات اجتماعيـة           .. جنسها

فكل ما يهمنا حالياً حتى ننقـذ       .. أخرى ليس هناك مجال لذكرها اǓن     
ما يمكن إنقاذه أن تتكاتف كل اǓراء المسئولة على التوجيه النصحي           

ر والحيطـة بمعنـى أنهـا       واإلرشادي للمرأة بضرورة مراعاة الحذ    
تتنازل عن مطالبها المستميتة بالمساواة مع الرجل في هذه الجزئيـة           
على األقل فال تسير في شوارع متطرفة أو تغادر منزلها في ساعات            

 .متأخرة إال بمرافقة الرجل
محمد شعالن أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة أن حادثة         . ويرى د 

قاطعاً وبراءة من السماء على أن المرأة لـم         جاءت دليالً   " فتاة العتبة "
فالضحية لم تسـر    .. تعد هي المتهم أو السبب في حوادث االغتصاب       

 .في أماكن متطرفة ولم يكن لها سلوك منحرف وال هي متبرجة ومع هذا تعرضت لهذه الحادثة المؤلمة
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م يكن لها أي دور من قبـل فـي حـوادث            وتؤكد السيدة يسر السيوي مدير عام الرقابة بالتليفزيون على أن المرأة ل           
وهذا ما أثبتته حوادث االغتصاب األخيرة التي كانت غالباً ما تحدث مع الفتيات الصغيرات وأخيراً ما                .. االغتصاب

هل كنا في حاجة لمثل هذه الفاجعة المؤلمة حتى نـؤمن ببـراءة             : وتتساءل مندهشة .. حدث مع فتاة العتبة المسكينة    
لمرأة هي دائماً المتهمة؟ فهل ما حدث من سلبية رجال الشارع المصري في حادثة العتبة باإلضـافة                 المرأة؟ ولماذا ا  

هل بعد كل هذا سيصبƠ الرجل متهماً كما كان يحدث مع المـرأة؟ أم أن               .. إلى أن االغتصاب حدث أيضاً من رجال      
 ! واالغتصابوربما يشيعون بأنها كانت السبب أيضاً في السلبية .. اللوم سيكون عليها؟

والدكتورة فوزية عبد الستار أستاذة القانون ورئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ترى أيضاً أن المرأة أصـبحت                 
 .بريئة من االتهام بأنها وراء حوادث االغتصاب والدليل حادثة العتبة األخيرة
و السبب الحقيقي وراء أي جرائم غيـر        قلت لها أن أغلب اǓراء أجمعت على أن بطء تطبيق اإلجراءات القانونية ه            

 .أخالقية
 

وأنا أيضاً اتفق مع هذه اǓراء بصفتي أستاذة في علم القانون ولذلك أقترح على اللجنة احتمال تخصيص دوائر فـي                    
وقبل . محكمة الجنايات لسرعة النظر في هذه الجرائم الخاصة بالعرض والشرف لصدور حكم في أقرب وقت ممكن               

وجهة نظري الشخصية التي سأعرضها بمشيئة اŸ على اللجنة بضرورة إجراء تعديل فـي قـانون                أرى من   .. هذا
 سنوات فقط أصبƠ تشريعاً     ٧ – ٣ألن النص القانوني المعمول به حالياً والذي يحكم على المغتصب من            .. العقوبات

 وفي ظل هذه الحوادث المتكررة البد       ..فالقانون البد أن يكون انعكاساً لظروف المجتمع      .. غير صالƠ لزماننا الحالي   
                    Ÿأن يعدل النص القانوني في هذه الجرائم ليصل إلى اإلعدام وهذه أقل عقوبة لمثل هؤالء الذئاب ونرجو أن يوفقنا ا

 .إلى تطبيق هذه الحل بعد العيد مباشرة فمهم جداً أن يعاقب المتهم والجريمة ما زالت عالقة بأذهان الناس
 
 ČĔĔ٢ مارƧ ٢٢ اǉǓراƜ ÛǃريدƔ: المƬدر 
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 ƉƜǂتبة تƴال Ɣتاƺ"دƺǋǂل" 
ƿǂمƈ ما ǍǂƷƈ ǅم ǏǆǋردƜǋ ǏƮا عرǋǀتهǆا ǅيƤال ƔاǆƜبقية ال ǅع ƘƟل بالبǋƏل مسǀ ƒالƯƈ 

           Ǐøƺ ǈøالǋƽƈǋ ņǏƽاøة سøǀرƟ لƪ لǋǓا ǃالمته
 الƹƟƬ متǆاƮƽة

 
احتجت فتاة العتبة على التصريحات التي أدلى بها اللـواء          

ى وزير الداخلية في مجلس الشـعب       محمد عبد الحليم موس   
كان وزير الداخلية قد علق على هـذا        .. تعليقاً على الحادث  

من أبناءه أميـون، وأن     % ٦٠الحادث وقال أننا في مجتمع      
وأكـد عـدم    !! هذه جريمة تحدث في أكثر دول العالم تقدماً       

تقصير أجهزة األمن وأن أمين الشرطة الذي تدخل للسيطرة         
 . قسم الموسكي، ومعين بموقف العتبةعلى الموقف تابع ل

، كمـا   !وأكدت الفتاة في التحقيقات وجود متهمين آخـرين       
توجد اǓن حملة الستدرار عطف الجماهير تجاه المحاسـب         

والذي شـهدت عليـه     . أو المتهم األول ذو القدم الصناعي     
الفتاة، ونجحت الحملة في ذلك بالفعل، وبدأت بعض اǓراء         

كما ثارت بعـض التسـاؤالت فـي        تعلن براءة المحاسب    
. الشارع المصري حول عدم صحة أقوال الفتـاة ووالـدتها         

وأن روايتهما من الخيال ويصعب تصـديقها، وأن الفتـاة          
تجاوبت مع الجناة عندما احتكوا بها في الشارع قبل حادث          

وثار جدل عنيف فـي الشـارع أيضـاً حـول           .. االعتداء
بل ذلـك رغـم أن       مرات ق  ٣سلوكيات الفتاة وأنها خطبت     

 . عاما٢٣ًعمرها ال يتجاوز 
 سألناها عن رأيها في إثارة الحادث أمام مجلـس الشـعب            – ضحية العتبة    –وفي منزل شاهيناز عبد الحميد محمود       

هل يمكن أن يحدث ذلك ألي فتـاة        "! أنه شيء عادي  "ما معنى   !! لم أكن أتصور أن ما حدث لي شيء عادي        : فقالت
هل يقبـل   : إني أسأل ! هل االعتداء علىŇ واغتصابي عالنية أمام الناس حادث عادي؟        ! قاب؟في الشارع ويمر دون ع    
وإذا حدث ذلك؟ هل سيصبƠ حادثاً عادياً؟ والحقيقة أنني كنت آمل أن يهتم كل مسئول في                ! أحد أن يحدث ذلك البنته؟    

وجردونـي مـن      انتهكوا عرضي  مصر بقضيتي أكثر من ذلك، ويهتم أكثر بالبحث عن باقي الجناة المجرمين الذين            
وأنا أطالب كل مسئول بالتدخل واالهتمام بقضيتي فأنا من رعايـا    ! أغلى ما أمتلك، ولألسف أن هناك من تخلى عني        

 .هذه الدولة وما أصابني ليس حادثاً عادياً، وأطالب كل مسئول أن يأمر بƎنصافي وإعادة حقي
 نهايـة   شاهيناز، إن أمين الشرطة الذي ظهر فـي       : سألتها

الموقف كان معيناً لǘشراف على الميدان، وهذا يخالف مـا          
 .صرحت لنا به من قبل

ومحاضر النيابة تؤكد أنه كـان      .. هذا غير صحيƠ  : أجابت
متوجهاً لعمله بقسم النزهة، وأن مروره في الميـدان كـان           

 .بالمصادفة ليستقل األتوبيس المتجه إلى مصر الجديدة
 وجود متهمون آخـرين غيـر       المباحث قررت عدم  : سألتها

 !فما رأيك؟.. االثنين اللذين تم القبض عليهما وقت الحادث
  مرات قبل ذلك فعالً يا شاهيناز؟٣هل تمت خطبتك 

نعم، كانت خطبتي األولى على أمين شرطة وانفصلنا بسبب         
وخطبت مرة أخرى لموظف فـي شـركة        .. خالفات مادية 

أما المـرة   .. قطاع خاص، وانفصلنا بسبب خالفات عائلية     
الثالثة فتمت خطبتي على صنايعي دوكو واختلفنا على موعد 

 .الشبكة وتطورت الخالفات حتى انفصلنا
أو هل يمـت أي     ! هل كان أحد المتهمين من هؤالء الثالثة؟      

 !منهم ألحدهم بصلة؟
 ..ولم يكونوا منهم.. من قبل أنا لم أر هؤالء المجرمين.. ال
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 . قد قاموا بمعاكستك أثناء سيرك مع والدتك، وأنك تجاوبت معهم من وراء والدتكيقول البعض أن هؤالء الجناة
 وبدءوا في . غير صحيƠ، أول مرة أشاهدهم حينما بدءوا يحتكون بي ويشلون حركتي

 !وكيف أتجاوب معهم وأنا أسير مع أمي وشقيقتي؟.. تمزيق ثيابي
 !ولماذا أنت بالذات؟

االختيار عشوائي ولكـن    .. طيعون اختيار أي بنت أخرى بالميدان، ويعتدون عليها       وأعتقد أنهم كانوا يست   .. ال أعرف 
 .حظي األسود جعلهم يختاروني أنا

 هل لديك تعليقات أخرى يا شاهيناز؟
وهو  حرام عليكم، أبي حينما علم باألمر في بلدته بالمنوفية لم يتمالك نفسه،           .. نعم، أود أن أقول للذين فضحوا أمري      

حينما وقعت حادثة فتاة المعادي، هبت وسائل اإلعالم وأجهـزة األمـن لحمايـة              : فراش، وأنا أتساءل  اǓن طريƠ ال  
ثم ضباط الشرطة   .. علشان مش مسنودة  .. اشمعنى أنا .. شخصية الفتاة، وحتى اǓن ال يعرف أحد اسمها أو صورتها         

أطالـب  .. أن ما حدث لي ليس كافياً     يبدو  .. الذين يجرون معي التحقيقات يعاملونني على أنني متهمة ولست ضحية         
 .بƎعدام من تعدوا عليŇ في نفس المكان وأمام الناس فما أصابني كثير

 
 ČĔĔ٢ مارƜ٢Ē ƧريدƔ الƺǋدÛ : المƬدر
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ƟƝرƪر يƬم Ǐƺ ǅماǓر اƏاƯ ǍمƟ Ǐام  
 

ميدان العتبة : ويفسرحامي حمى طائر األمان في مصر يشرح   
الناس تنتظر  .. صف الليل بعد الساعة الثانية عشرة يعني بعد ن      

شاهيناز .. محطة األتوبيسات زي النمل.. األتوبيس قبل األخير
جاء األتوبيس جرى الناس خلفه فهو األتوبيس  .. وأمها وأختاها 

.. زحـام علـى البـابين     .. قبل األخير والناس عاوزة تروح    
شاهيناز تشعر بأن هناك من يتعقبها ويحاول أن يحتك بها عند           

تترك له الباب األمامي    ..  من الباب األمامي   محاولة صعودها 
وتتجه وحدها دون أمها وأختيها إلى الباب الخلفي يالحقها نفس 
الشاب وهي معلقة على سلم األتوبيس ويلتصق بها ويجـذبها          

نصفها .. من جونلتها التي تتمزق وتسقط وتصبƠ الفتاة عارية       
 يمد الشاب وهو عامل محـارة يـده إلـى         .. األسفل كله عار  

في مكان حساس بعد أن أصبƠ نصفها األسفل عارياً         .. جسدها
الذين .. تسقط الفتاة مع على السلم فوق عامل المحارة       .. تماماً

 !يفقد توازنه فيسقط االثنان فوق األسفلت
 أليس هذا اغتصاب في ميدان عام؟: قلت مقاطعاً
شاب يمد يده إلى مكان     .. أبداً مجرد هتك عرض   : قال بسرعة 
لـم  ..لم يواقعها الشاب أبداً   .. جسد فتاة شبه عارية   حساس في   

 !يبرك فوقها كما قالوا
طيب، وأين كان أخونا المحاسب المعوق الذي قالوا أنه         : قلت

المتهم األول وأنه أمسك بيدي الفتاة ليشل حركتها حتى يتمكن          
 !الباقون من اغتصابها

في تصوري كرجل أمـن أن هـذا الشـاب راح فـي             : قال
 !الرجلين

 يعني إيه؟: قلت
يعني كان موجوداً بالمصـادفة أمـام البـاب الخلفـي           : قال

لألتوبيس عندما سقطت الفتاة فوق المتهم الحقيقـي عامـل          
وألنه إنسان معوق فƎنه لم يسـتطع       .. فسقطا فوقه .. المحارة

 .أن يقف بسرعة كما وقف اǓخرون
وما هو قولك في ادعاءات الفتاة وأمها من أن أحداً قد           : قلت

أمسك بيديها ليشل حركتها حتى يتمكن آخر أو آخرون مـن           
 !اغتصابها أو هتك عرضها

لـم يكـن    .. شهادة األم وابنتها هنا ال تستند إلى حقائق       : قال
هناك من يمسك بيديها أبداً وهذا الشاب المعوق ال يمكنه أن           

مفيش .. سقطوا فوقه.. يقوم بهذا الدور فهو خارج اللعبة كلها   
 . حاول االنتحار إلحساسه بأنه مظلوموقد.. حاجة ضده

 ومن المجرم الحقيقي إذن؟: قلت
عامل المحارة هو الذي مد يده فسقطت الجونلة وسـال          : قال
وواحدة من الواقفات سـترتها بثيابهـا مـن العـرى           .. الدم

 !والنزيف
 
 

 ČĔĔ٢ مارƜ٢ē ƧريدƔ اǉǓراÛǃ : المƬدر
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كان من المهم بمكان في هذه الدراسة التعرف على وجهة نظر الزوجات الالئي تعرضن لالنتهاك               
أو إلكراه أزواجهن لهن على المعاشرة الجنسية ضد رغبتهن وإرادتهن، ما إذا كان ذلك االنتهاك               

 .يحمل معنى االغتصاب لديهن
 

لزوج الزوجة على معاشرته جنسياً دون رغبتها وإرادتهـا         تذهب بعض الزوجات إلى أن إكراه ا      
وبصفة عامة فقد بلغت نسبة الزوجات الالئي ذهبن إلى أن االنتهاك يعـد بمثابـة                .يعد اغتصاباً 

 %.٤٩,٣اغتصاب 
 

طبعاً اغتصاب، ألنه بيطلب الموضوع ده في أوقات مكنتش مستعدة لها خـالص،             "
 ). متوسطة، ربة منزل سنة، شهادة٣٢( ".وهو بيبقى عارف كده

 
 ده، يبقى زي    الموضوعطبعاً أي شيء يتعمل بدون إرادة اإلنسان، حتى ولو كان           "

 ). سنة، شهادة متوسطة، ربة منزل٣٧" (االغتصاب
 
هوه اغتصاب علشان ساعتها بأبقى حاسة إني أقبل العمى ومقبلوش، وفي الحاجة            "

 ). سنة، شهادة أولية، ربة منزل٣٤( ".دي المهم الرضا
 
طبعاً اغتصاب وقرف مكان، ده زي ما يكون خنزير وقع على صيده مش بنـي               "

 سـنة،   ٢٣". (آدم لها إحساس ومن حقها أن تشارك في حاجة زي كده مع جوزها            
 ).أمية، ربة منزل

 
 

على الرغم من أن بعض الزوجات يرددن أنه من حق الزوج ممارسة عالقتـه الشـرعية مـع                  
وإن كان ذلك ضد رغبة زوجته، وأنه على الزوجة طاعة زوجها           زوجته في أي وقت يريد، حتى       

بحكم كونها زوجته امتثاالً لتعاليم الدين، فƎنهن يرون أيضاً أنه سلوك غير إنساني ألنه ال يحتـرم                 
مشاعر الزوجة ورغبتها، وإن الزوجة قد تمتثل لزوجها أحياناً نتيجة الحتياجها إليه لǘنفاق علـى        

 .المنزل
 

 سنة، أمية، ربة    ٤٤( ".يء ال يسمى اغتصاباً، ألن ذلك من حق الزوج        إن هذا الش  "
 ).منزل
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ال مش اغتصاب علشان أنا مراته، ألني محللة له، ألن الراجل إن لم يشبع رغبته               "
 سنة،  ٢٧( ".في البيت ممكن ينحرف، الست ممكن تخلص للراجل، لكن الراجل ال          

 ).شهادة متوسطة، ربة منزل
 
تبره اغتصاباً، إال أني اعتقد أنه ليس من حقه أن يجبرني علـى             بالرغم أني ال اع   "

فعل أي شيء أنا غير راغبة في القيام به، وخاصة إذا كان هذا الشيء، ألن حاجة                
زي دي يجب أن تتم برضاء الطرفين، وممكن ما يكنش عندي الرغبة، ولكنـي ال          

جـب عليـه    أشعره برفضي لو كانت هناك رغبة منه في ذلك، ولكن إذا رفضت ي            
 ). سنة، شهادة جامعية، تعمل٤٥( ".احترام رغبتي

 
ال مش اغتصاب، ألن ده حقه علي، بس نوع من أخذ الحق بطريقة غبية، والدين               "

 علشـان   الموضوعأنا باحتاج مصاريف، فاضطر أمارس هذا       . بينهانا عن الرفض  
قت، لما أحتاج مصاريف ممكن أوافق وأنا كارهة في نفس الو         . يصرف على البيت  

 سنة، شهادة متوسطة،    ٤٤". (لكن أهي دقائق وخالص طالما هيصرف على البيت       
 ).تعمل

 
هو الحقيقة الموضوع معايا لم يصل لدرجة التفكير أنه اغتصاب، لكن ما أنكرش             "

". أنني كنت باتضايق جداً من هذا، وبيكون يوم مش معدي والزم تنتهـي بخناقـة              
 ). سنة، شهادة جامعية، ربة منزل٢٩(
 
بالرغم من أنه على سنة اŸ ورسوله، إال أن الواحدة بيصعب عليها نفسها، أنـي               "

رغم ساعات باوافق علشان حرام أني أقول ال، لكن لما يكون الراجل مش بيعذر،              
 ".الواحدة تضايق وتحس أن اللي بيحصل لها خروج عن نطاق المعاملة اإلنسـانية            

 ) سنة، شهادة متوسطة، ربة منزل٢٨( 
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من الزوجات قد تعرضن لالنتهاك على األقل ثالث        % ٨٥,٣إزاء ما كشفت عنه الدراسة من أن        
مـن  %) ٤٩,٤أي حـوالي  ( مـرة  ٢٠ زوجة قد تعرضن لالنتهاك أكثر من ٣٧ بل أن  –مرات  
مـن إجمـالي عينـة      % ٤٢,٧زوجات هذه الفئة، أو     من  % ٨٦,٥أي حوالي   ( زوجة   ٣٢بينهن  
 –، إزاء ذلك كان من الضـروري        "مرات كثيرة ال أستطيع تذكر عددها     "كانت إجابتهن   ) الدراسة

 باإلضافة إلى معرفة رد     –باإلضافة إلى معرفة رد فعل الزوجات عند حدوث االنتهاك ألول مرة            
 على أساليب التجنب التـي اسـتخدمتها         التعرف –فعل الزوجات عند حدوث االنتهاك ألول مرة        

الزوجات عند تكرار االنتهاك، ومدى قدرة الزوجات على االستمرار فـي التجنـب، ومصـادره               
وأشكاله، خاصة عندما ال تكون أمام الزوجات أي فرصة إلنهاء هذا الزواج أو اللجوء Ǔخـرين                

 .ثل هذا الزوجخارج المنزل لǘقامة معهم، وتصبƠ مجبرة على الخضوع للعيش مع م
 

ƖاƙǋƟالمب ǅلسا Ǎǂع ƖƅاƜ Ǐالت ƱǋƮƢال Ɩمبررا Ʀبرƈ ǅم ƅاǆبǓا Ǎǂع ƹǋƢد الƴيǋ: 

 سنة، تقـراً وتكتـب، ربـة        ٤٦( ".أنا لو كنت صابرة حتى اǓن، فده علشان والدي وبس         " ♦
 ).منزل

ـ               " ♦ ا أنا لوال العيال مكنتش قعدت دقيقة واحدة معاه، والنهاردة محدش بيشيل حد، هاقول إيه، ي
 ). سنة، أمية، ربة منزل٤٤" (ريتني ما كنت خلفت منه

أي واحدة تزعل مع جوزها ألي سبب، الزم بتستحمل علشان بيتها ووالدها، غير كده مهما               " ♦
 ). سنة، أمية، ربة منزل٣٦". (حصل من جوزها ملهاش غيره

باحس أن الست اللي جوزها بيعمل فيها كده غصب عنها مهانـة، ممكـن ده يـأثر علـى                   " ♦
 ٣٤( ".نفسيتها، إنما تعمل إيه الزم تسكت وترضى إلنها شايلة هم البيت والعيال وجوزهـا             

 ).سنة، شهادة متوسطة، ربة منزل

باخاف من الفضايƠ، حاسة إني في نار، لكن مينفعش أعمل حاجة علشان حيـاتي تسـتمر،                " ♦
توسطة،  سنة، شهادة م   ٢٥( ".وأعرف أربي والدي كويس، وعلشان أوالدي باتحمل أي شيء        

 ).ربة منزل
 

 زوجة، بلغت نسبة الزوجات الالئي أبدين شكالً مـن أشـكال تجنـب              ٧٥وبصفة عامة فمن بين     
 .من الزوجات لم يقاومن واستسلمن% ٣٨,٧، مقابل %٦١,٣انتهاك الزوج 

، حيث بلغت نسبتها بين الزوجات      "المقاومة البدنية "ومن أبرز أشكال التجنب التي أبدتها الزوجات        
، %١٩,٦، حيـث بلغـت نسـبته        "النوم بعيداً عنه مع األوالد    "، ثم   %٦٠,٩ي أبدين مقاومة    الالئ
 %.١٠,٩بنسبة " أصوت وألم الناس وأعمل خناقة"و

                                                 
QY pbuëÜÛ@óä§a@Úbènãüa@Š‡—¾a@N†@N@ô‹àÛa@Þ†bÇ@



õbäÛa@‡š@ÑäÈÛa@ò›çbäß@ÝîÛ† 

QTS 

" المقاومة البدنية "ويتضƠ مما سبق أن الزوجات المسلمات والمسيحيات لجأن بصورة أساسية إلى            
أعلى نسبياً بين الزوجـات     " اومن واستسلمن لم يق "وكانت نسبة الزوجات الالئي     . لتجنب االنتهاك 

 .المسلمات منها بين الزوجات المسيحيات
لتجنب انتهاك الزوج تقـع بـين الزوجـات         " المقاومة البدنية "كانت أعلى نسبة الستخدام أسلوب      

، وأيضاً كانت تقع بينهن أدنى نسـبة        %٧٢,٧حيث بلغت بينهن    " مؤهل جامعي "الحاصالت على   
 %.٩,١حيث بلغت " ستسلمنلم يقاومن وا"من 

لمقاومة انتهاك الزوج بصورة أكبر     " المقاومة البدنية "تميل زوجات المتعاطين إلى استخدام أسلوب       
بينهن أقـل منهـا بـين       " من قاومن واستسلمن  "من زوجات غير المتعاطين، وبالتالي كانت نسبة        

 .زوجات غير المتعاطين
كأسلوب لتجنب االنتهاك في حالة اتسام      " قاومة البدنية الم"ارتفاع نسبة الزوجات الالئي لجأن إلى       

 .الزوج أو الزوجة بالعصبية
لعب عدد األبناء دوراً مؤثراً في أساليب التجنب التي استخدمتها الزوجات، فكلما زاد عدد األبناء               

 "عدم المقاومـة واالستسـالم    "وزاد ميلهن إلى    " المقاومة البدنية "قل لجوء الزوجات إلى استخدام      
 .ويتفق ذلك مع ما سبق ذكره عن مبررات الخضوع لدى الزوجات. والعكس صحيƠ نسبياً

لعب محل السكن دوراً هاماً في أساليب التجنب التي لجأت إليها الزوجات، فعلـى حـين كانـت                  
نجـده اختفـى    " أهل الزوجة "هي األسلوب الوحيد عندما كان محل السكن عند         " المقاومة البدنية "

عندما كـان السـكن     % ٤٠,٦، بينما بلغت نسبته     "أهل الزوج "كان محل السكن عند     تماماً عندما   
صفر عنـدما كـان محـل       " لم يقاومن واستسلمن  "وبالتالي كانت نسبة الزوجات الالئي      ". مستقل"

أهـل  "عندما كان محل السـكن عنـد        % ٦٦,٧، بينما بلغت نسبة ذلك      "أهل الزوجة "السكن عند   
 ".الزوج

ن القول أن إقامة الزوجة مع أهل زوجها يجعلها أقل مقاومة وأكثـر خضـوعاً               وبالتالي فƎنه يمك  
 .واستسالماً النتهاك الزوج، والعكس صحيƠ عند اإلقامة مع أهل الزوجة

كانت هناك عالقة طردية بين ارتفاع عدد مرات ضرب الزوج للزوجة، وارتفاع نسبة من لجـأن            
لم يقـاومن   "الزوج، وبالتالي أيضاً انخفاض نسبة من       لتجنب انتهاك   " المقاومة البدنية "إلى أسلوب   
 ".واستسلمن

لم تكن هناك عالقة واضحة بين الكيفية التي تم بها الزواج وبين أسلوب محدد للتجنـب، حيـث                  
 .هي أسلوب التجنب السائد بين الطرق المختلفة التي تم بها الزواج" المقاومة البدنية"كانت 

من رفضن تقبل مبدأ أنه من حق الزوج ممارسة حقه الشرعي دون     كانت هناك عالقة إيجابية بين      
لم يقـاومن  "، وأيضاً ارتفاع نسبة من    "المقاومة البدنية "موافقة الزوجة أو رغبتها وبين اللجوء إلى        

 .بين من وافقن على هذا المبدأ" واستسلمن
وج، كلمـا زاد  ومن المالحظ أنه كلما زاد تعرض الزوجة ألشكال العنف الحادة من جانـب الـز         

من جانبها لتجنب انتهاك الزوج، وبالعكس فقد كانت نسـبة الزوجـات            " المقاومة البدنية "استخدام  
عالية جداً بين الزوجات الالئي لم يتعرضن للعنف على اإلطالق من           " لم يقاومن واستسلمن  "الالئي  

 .جانب الزوج
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 :كان هذا هو عنوان الخبر الذي نشر في صفحة الحوادث بجريدة األهرام، أما نص الخبر فيقول

قتل مزارع بالبحيرة ابنته الشابة بسبب تأخرها في العمل بـالحقول الزراعيـة مـع العـامالت                 "
 بالحبال حتـى    الزراعيات وارتيابه في سلوكها، حيث انهال عليها ضرباً بعصا غليظة بعد توثيقها           

وألقى بالجثة من أعلى سطƠ العقار الذي يقيم فيه مدعياً أنها سقطت من             .. لفظت أنفاسها األخيرة  
 Ơوبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أن المجني عليها عذراء، وبعد التعرض لتفاصيل            . فوق السط

جني عليهـا تعمـل     العثور على الجثة واإلبالƷ عنها ذكر الخبر أن التحريات توصلت إلى أن الم            
عاملة زراعية وكانت تتأخر في العمل، وعندما حضرت إلى منزل والدها عاتبها بسبب تأخرهـا               
وارتيابه في سلوكها وقام بتوثيقها بالحبال أمام والدتها وأشقاءها وانهال عليها ضرباً على رأسـها               

 ".حتى توفيت في الحال
 

         
كشفت مباحث قنا غمـوض     .  في صفحة الحوادث   ١٩٩٨نشرت صحيفة األهرام هذه الواقعة عام       

تبين أن ابنها وشقيقها استدرجاها لمنطقة نائيـة        . اختفاء أرملة في ظروف غامضة منذ عشرة أيام       
بالزراعات في مركز نقادة وأجهزا عليها بمطواة ودفناها في باطن األرض وذلك انتقامـاً منهـا                

 .اجها عرفياً من شقيق زوجها ودون علمهملزو
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1 .  : 

وقـد يكـون    . الضرب من أكثر أنواع العنف الذي تتعرض له الخادمات على أيدي مخـدوميهن            
 .اتل، لكنه بالتأكيد مؤلم ومهينغير ق الضرب شديداً حتى يفضي إلى موت الخادمة، أو قد يكون

ومرتكبي حوادث الضرب من المخدومين قد ينتمون إلى قطاعات من المجتمـع يفتـرض فيهـا                
التحلي بالثقافة الرفيعة، أي أن صورتهم االجتماعية النمطية بعيدة عن صورة الشخص الشـرس              

وف التي ضربت خادمتها    من أمثلة هذه الوقائع الفنانة مها أبو ع       . الذي يتعامل مع غيره بالضرب    
بعصا غليظة إلرغامها على العمل طوال اليوم دون الحصول على راحـة، فحكمـت المحكمـة                

حاولت الفنانة نفي التهمة واالدعاء     ). أي لم تحبس فعالً   ( جنبه   ٥٠بحبسها شهراً مع الشغل وكفالة      
كمة لـم تقتنـع     بأن بالƷ الخادمة كاذب حيث أنها تشك في سرقتها لبعض المصوغات، لكن المح            

 ).٢٤ ص ١٩٩٨-٢-١٣(بدفاع المخدومة نظراً لظهور كدمات على جسد الخادمة 
ومن المخدومين الذين يضربون الخادمات من يفترض أنهم من رعاة الحقوق، مثل الواقعة التـي               

 جنيه، لكن النيابة أخلت سبيلها، فما كان        ١٠٠٠٠بسرقة  )  سنة ٣٥(اتهم فيها محام خادمته الشابة      
خلعـوا    أشخاص آخرين، وحبسها بمزرعته بوادي النطرون، حيث     ٤إال أن اختطفها بمعاونة     منه  

ثيابها، وأوثقوها بالحبال، وضربوها، حتى سمع أحد األهالي صراخها فأبلƸ السلطات التي نقلتهـا              
ولم تتابع صفحة الحوادث هذه الواقعـة       ). ٢٦ ص   ١٩٩٧-٩-٤(للمستشفى في حالة إعياء شديد      

كان هذان حادثا ضرب أسفرا عن مجرد إصابات بدنيـة، أمـا بقيـة              . ا الخبر عنها  بعد نشر هذ  
 .حوادث ضرب الخادمات فسيتم تناولها مع حوادث القتل ألنها انتهت بوفاة المجني عليهن

 

2 .   : 
ام معظم وقائع االغتصاب التي تعرضت لها الخادمات ووردت بصفحة الحوادث بجريـدة األهـر             

ارتكبها أشخاص غير المخدومين التي تعمل لديهن الخادمة المجني عليها، وسيتم عرضها في قسم              
 نشرت صفحة الحوادث حادثاً واحـداً عـن  . القتل ألن الجناة قتلوا المجني عليهن بعد اغتصابهن

أبلغت الخادمة النيابة   . واحتجزها حتى وضعت مولودها   )  سنة ٣٥(طبيب اغتصب خادمته الشابة     
-١٢-١٧( فعرض الطبيب الزواج منها، ثم تراجع عن عرضه وأنكر واقعة االعتداء الجنسـي              

 ).٢١ ص ١٩٩٥
وقد نشرت صفحة الحوادث واقعة خاصة مركبة، تجمع بين تعرض الخادمة لǘغـواء الجنسـي               

اشتهى مخدوم كهل خادمته الشابة فأقام معها عالقـة         . واالتهام الكاذب بالسرقة من قبل مخدومها     
دبت الخالفات بينهما فطلقها ثالث مرات، ثـم    . ر مشروعة، ثم تزوجها بعد أن طردتها زوجته       غي

نشأ حب بين الخادمة والمحلل     . اتفق مع محلل ليتزوجها ثم يطلقها كي يتمكن من إعادتها لعصمته          
ورفضا الطالق، فتقدم مخدومها، وهو أيضاً زوجها السابق، بعدة بالغات ضـدها متهمـاً إياهـا                

-٣(رقة، لكنها قدمت مستندات تثبت أنها تملك األشياء موضع االتهام فأخلى المحقق سـبيلها     بالس
 ). ١٦ ص١٩٩٤-٧
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3 . : 
معظم الخادمات الالتي تعرضن للقتل بأيدي مخدوميهن صغيرات فـي سـن الطفولـة، وكلهـن                

قـام مقـاول    في إحدى الوقائع،    . تعرضن لعمليات تعذيب وحشي قبل أن يلفظن أنفاسهن األخيرة        
حتى الموت، وادعيا أنها سقطت     )  سنوات ٨(وزوجته مأمورة الضرائب بضرب خادمتهما الطفلة       

وجود جروح في فروة الرأس والخـد األيمـن   : "أثبت على األرض فماتت، لكن الطب الشرعي
 وأطراف اليد اليمنى والساقين والبطن والرقبة، وكدمات بالساعد األيسر وأورام بالساعد األيمـن،            

 ). ٢٤ ص ١٩٩٧-٩-٥" (وتسلخات بالظهر، وآثار زرقة بالوجه
بعصا علـى رأسـها     )  سنوات ١٠(وفي واقعة أخرى ضربت زوجة رجل أعمال خادمتها الطفلة          

حتى فقدت الوعي، وتركتها فترة طويلة، وعندما عادت وجدتها قد فارقت الحياة، فوضعت جثتها              
لقاتلة اإلنكار بقولها أن الخادمة سقطت مـن فـوق          حاولت السيدة ا  . في حقيبة وألقتها في الشارع    

السلم، لكن الجيران شهدوا بأنها دأبت على تعذيب القتيلة، وكانت تجعلها تنام في الشـرفة بـدون                 
اهتمت صفحة الحوادث بتغطية الواقعة عند عثور األهـالي علـى الجثـة             . غطاء في برد الشتاء   

، إلـى أن  )١٩ ص ١٩٩٨-١-٢٦(جناة ، وأثناء خطوات البحث عن ال  )٢٩ ص   ١٩٩٨-١-٢٥(
 ). ٢٥ ص١٩٩٨-١-٢٨(تم الكشف عنهم 

كسرت بعض التحف الثمينة أثنـاء عملهـا بمنـزل    )  سنة١١(خادمة طفلة  نشر أيضاً خبر عن
تـم  . مخدومها رجل األعمال، فاشترك مع زوجته وخادمة أخرى شابة في ضربها حتى المـوت             

 ٥وبعـد   ). ٢٢ ص   ١٩٩٧-١-٨( هربت المخدومـة     القبض على الخادمة الشابة الجانية، بينما     
شهور كانت السيدة ما زالت هاربة، وحكمت المحكمة باستمرار حبس الخادمة الجانيـة والبحـث            

 ). ١٨ ص ١٩٩٧-٦-٢١(عن المخدومة الهاربة 
وفي واقعة لم يذكر فيها سن الخادمة، اتهمت ربة بيت خادمتها بƎخفاء بعـض مصـوغاتها، ثـم                  

. ست الخادمة في الحمام، وسكبت عليها كيروسين، وأشعلت فيها النار لتأديبهـا           عثرت عليها، فحب  
هرولت الخادمة إلى الشارع فشاهدها الجيران ونقلوها إلى المستشفى في حالـة حرجـة بسـبب                

أخلت النيابة سـبيل ربـة البيـت        . ، وأبلغوا الشرطة  %٩٥الحروق الخطيرة التي أصابتها بنسبة      
لو لم تكن الخادمة المجني      هذه حالة شروع في قتل، فحتى     ). ١٩٩٧-٤-٢٩( جنيه   ١٠٠٠بكفالة  

عليها قد ماتت حتى لحظة نشر الخبر، فحروقها جمة ويندر من يظل على قيد الحياة بعد اإلصابة                 
بهذه النسبة من الحروق، ومن ينجو بحياته منها يظل يعاني من تشوهات شديدة وعاهات مستديمة               

لمخدومة في إيقاع هذه الدرجة من األذى بخادمتها فالبـد أن ميـزان             وطالما نجحت ا  . بقية حياته 
 .القوى البدنية بينهما يميل لصالƠ المخدومة، مهما كان سن الخادمة المجني عليها

والخادمات األجنبيات عرضة للقتل أيضاً، فقد غطت صفحة الحوادث حكماً صدر في جريمة تمت              
عوقـب  . ديها عذبوا خادمتهم التايالندية حتـى ماتـت       ، المتهمة فيها سيدة مجتمع وول     ١٩٩١سنة  

 سـنوات مـع     ٥ جنيهاً مصرياً، وبالسجن لمدد تتراوح ما بين سنة إلى           ٥١الجناة بغرامة قدرها    
 ).١٢ ص ١٩٩٣-١-١٢!! (أي أنهم في الواقع لم يسجنوا. وقف التنفيذ

جل عربـي   لمصرية، إذ اغتصب ر   خرى وقعت خارج األرضي ا    أذكرت صفحة الحوادث واقعة     
خادمة إندونيسية تعمل لدى صديق له ثم قتلها، وهرب إلى          ) لم يحدد الخبر من أي قطر بالضبط      (

عند وصوله لمطـار القـاهرة      . القاهرة بعد أن وجهت له سلطات بالده تهمتي االغتصاب والقتل         
وبعـد اإلفـراج عنـه سـلمته        . ضبطت معه السلطات المصرية مخدرات وسجن بتهمة الحيازة       

 ).١٩٩٦-٦-٧(ت المصرية إلى بلده ليواجه عقوبة اإلعدام على جريمته ضد الخادمة السلطا



õbäÛa@‡š@ÑäÈÛa@ò›çbäß@ÝîÛ† 

QTW 

@kíŠ‡mQT@Zóä§a@•‹znÛa@
@áÓŠ@òîÏbÐ’Q@

@

ô‹—¾a@óöbä§a@æìãbÔÛa@

 
ال يعالج القانون المصرى قضية التحرش الجنسى بشكل مستقل، سواء فى قانون العمل أو القانون               

الجنائى يمكن استخدامها، للتصدى للتحرش الجنسى، وهـى        على أن بعض مواد القانون      . الجنائى
 :المواد

 

 267)  ( 
 .من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة •
أو ممـن لهـم     فƎذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو مالحظتها               •

 .أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب باألشغال الشاقة المؤبدةندها سلطة عليها أو كان خادماً باألجرة ع
 

 268)    ( 
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب باألشغال الشاقة من ثالث                  •

 .سنين إلى سبع
ة كاملة أو كان مرتكبها     وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلƸ ست عشرة سن             •

 يجوز إبالƷ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر         ٢٦٧ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة         
 .لألشغال الشاقة المؤقتة

 .وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم باألشغال الشاقة المؤبدة
 

 269  
ني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو       كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلƸ سن كل منهما ثما             •

تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنه لم يبلƸ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممـن                   
 . تكون العقوبة األشغال الشاقة المؤقتة٢٦٧نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 

 

 269 : 
في طريق عام أو مكان مطروق يحـرض        يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على شهر كل من وجد            • 

المارة على الفسق بƎشارات أو أقوال فƎذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خالل سـنة مـن                  
تاريƣ الحكم عليه في الجريمة األولى فتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وغرامة                

حكوم عليه تحت مراقبة الشـرطة مـدة        ال تتجاوز خمسين جنيهاً ويستتبع الحكم باإلدانة وضع الم        
 .مساوية لمدة العقوبة
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 278) :   ( 
كل من فعل عالنية فعالً فاضحاً مخالً بالحياء يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وغرامة ال                  •

 تتجاوز ثالثمائة جنيه
 ) االمجنى عليه قد يكون رجال أو امرأة، راضيا أو مرغم( •

 
 279) :     ( 

 .يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمراً مخالً بالحياء ولو في غير عالنية •
 )المجني عليه امرأة وغير راضية بالفعل الممارس عليها( •
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 39: 
 يعتبر التحرش الجنسى خطأ جسيما يستوجب فصل المتحرشين من العمل دون تعويضات

 
 

 40: 
التحرش الجنسى من األخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف المشغل، والمؤدية إلـى الحـق فـى                

 .التعويض عن الفصل التعسفى
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    7: 
عرض جنسي غير مرحب به، وطلبات التصال جنسي، وغير ذلك من السلوك            "التحرش الجنسي   

  ؛..."الشفوي أو البدني الذي له طابع جنسي
 

  : 
 ذات الطبيعة الجنسية    يشمل التحرش الجنسى جميع السلوكيات واألقوال واإلشارات،أو المالمسات       

التى من شأنها أن تكون جارحة بالنسبة لمستخدم أو مهينة له، والتى يمكن لـذلك المسـتخدم أن                  
يعتبرها،ألسباب معقولة،بمثابة شرط ذى طبيعة جنسية، يكون التشغيل أو التـدريب، أو الترقيـة              

 .رهنا به
 

   1992:  
لغير من طرف شخص يستغل السلطة التى تخولهـا لـه وظائفـه             التحرش الجنسى هو تحرش با    

 باستعمال أوامر أو تهديدات أو اإلكراه، بغرض الحصول على امتيازات معينة ذات طبيعة جنسية 
 

 :عǆاƬر الƜريمة
استعمال األوامر والتهديدات والضغوط واإلكراه التى تسبب لǔخـر أضـرارا            •

 .سديا أو نفسيا، وبالنتيجة التأثير فى حياتهتؤدى إلى النيل من كرامته وكيانه، ج
ارتكاب الفعل من طرف المتحرش الذى يتميز بموقع سلطوى، تعمل الضـحية             •

تحت مسئوليته،كأن يكون المتحرش مدير شركة، أو أحد رؤساء المصالƠ التابعـة            
للشركة، أو طرفا مكلفا بحكم وظيفته بالمساهمة فى محاربة البغاء، أو المحافظـة             

  . النظام العامعلى
 

 :الƴقǋبة
 . فرنك فرنسى١٠٠,٠٠٠يعاقب مرتكب جريمة التحرش الجنسى بسنة حبس، وغرامة 
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"   –  53   " 
ا السلوك، سواء صراحة أو ضمناً، شرطاً لتشـغيل شـخص، عنـدما             يكون الخضوع لمثل هذ    "

يستخدم الخضوع لمثل هذا السلوك أو رفضه من قبل شخص كأساس لقرارات التعيين التي تؤثر               
في هذا الشخص، أو يكون الغرض من هذا السلوك أو أثره هو إعاقة ألداء الشخص في عمله أو                  

التحرش الجنسـى يشـمل     : قانون الشغل الكندى  ". يةخلق بيئة عمل تخويفية أو عدائية أو هجوم       
جميع السلوكيات واألقوال واإلشارات، أو المالمسات ذات الطبيعة الجنسية التى مـن شـأنها أن               
تكون جارحة بالنسبة لمستخدم أو مهينة له، والتى يمكن لـذلك المسـتخدم أن يعتبرها،ألسـباب                

 .يل أو الترقية رهينا بهمعقولة، بمثابة شرط ذى طبيعة جنسية يكون التشغ
 

    -   1997: 
المضايقة الجنسية اعتداء شخصى على أذهان النساء وأجسادهن، وهى تدخل الخوف إلى أنفسهن             "

وتنتهك حق النساء فى السالمة البدنية والتعلم وحرية التنقل، وهى تستخدم كوسيلة قويـة للـتحكم      
وتصيب المضايقة الجنسية قلب    ... .التخويف، يتكرس عن طريها وضع المرأة االجتماعى التابع       و

االكتفاء الذاتى االقتصادى للنساء، فتعطل قدرتهن على الكسببƎرغامهن على نرك مكان العمـل أو     
 المدرسة، واحتمال أن تترك المرأة وظيفتها نتيجة للمضايقة الجنسية يزيد تسع مرات عن احتمال             

 االغتصاب والعنف الجنسى ضد النساء بما فـى ذلـك           III  الفصل ٤٧فقرة  " (حدوث ذلك للرجل  
 .)المضايقة الجنسية
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وخرجت منها مصـابة بأزمـة      .. ةدخلت فتاة جميلة إلى مستشفى الهرم مصابة بأزمة قلبية حاد         
        Ƹسنة خرجت من مستشفى الهرم إلى قسم العمرانيـة          ٢٤نفسية أكثر حدة، الفتاة الجميلة التي تبل 

لتقدم بالغاً ضد فني األشعة في المستشفى الذي لم يرحم حالتهـا الصـحية المتـأخرة، وحـاول                  
 !التحرش بها جنسياً أثناء إجراء األشعة

 
عنـدما   و دخلت مستشفى الهرم وهي مصابة بأزمة قلبية وفي شبه غيبوبة،  قد" س. ن"كانت الفتاة   

أمر الطبيب المعالج بƎجراء رسم قلب وأشعة على الصدر لها أفاقت الفتاة من آالمها لتجـد فنـي                  
 !.ولم ينقذها منه إال صراخها الخافت.. األشعة فوقها يحاول تقبيلها بالقوة

 
يات والنساء في مصر مضطرات للسكوت والصمت علـى     هذه الفتاة صرخت نعم، لكن أغلب الفت      

حاالت التحرش الجنسي الذي يتعرضن له يومياً وبصورة شبه منتظمة في ظـل مجتمـع يبـادر       
وعلى الرغم من حالة السكوت والصمت الرهيب       .. باتهام األنثى حتى لو كانت هي المجني عليها       

 !د ذاتها أصبحت فجةالذي يغلف التحرشات الجنسية في مصر فƎن الظاهرة في ح
 

ليس من عادتنا أن ندفن رؤوسنا في الرمال ولذلك نعرض لدراستين أجريتا فـي مركـز النـديم                  
 .ومركز دراسات المرأة الجديدة

 
 سيدة ومائـة رجـل      ٥٠٠أجريت على   " العنف ضد المرأة في مصر    "الدراسة التي حملت عنوان     

 سواء أكان ذلك في المنزل أو الشارع أو         وكشفت أن كل النساء تقريباً يتعرضن للتحرش الجنسي       
من النساء إلى أنهن يتعرض لǘهانة في أماكن عملهن، وأن هذه           % ٦٦حتى العمل، حيث أشارت     

وقد حددت الدراسة طبيعة هذه التحرشات الجنسية في         منها طابعاً جنسياً،  % ٧٠اإلهانة تأخذ في    
والتحرش باللمس بنسـبة    % ٣٠الجنسي بنسبة   أماكن العمل بأنها تتراوح ما بين المعاكسة بالكالم         

وأكدت الدراسة أن هذه التحرشات الجنسية      %.. ٢٠والغزل الصريƠ وغير المقبول بنسبة      % ١٧
% ٣٢منها حالة من االرتباك والخوف واإلحباط، وفـي         % ٢٣في أماكن العمل يترتب عليها في       

 .تخلف شعوراً باإلهانة وأنهن تحولن إلى سلعة تنتهك
 

اكن العمل إلى الشارع المليء بكل أنواع التحرش بدءاً مـن المعاكسـات وصـوالً إلـى                 ومن أم 
من النساء أنهن تعرضن لحاالت تحرش جنسـي فـي أمـاكن            % ٦٦فبينما قررت   .. االغتصاب

عملهن أكدت كل النساء المشاركات في الدراسة أنهن يتعرضن للتحرشات والمضايقات في أثنـاء          
% ٥٤,١ن هذه المضايقات تتراوح بين األلفـاظ الجارحـة بنسـبة            سيرهن في الشارع، وأكدن أ    

% ٣٩أما عن إمكانية التعرض لالغتصاب فقد أكدت        %.. ٣٧,٥والتحرش الجنسي باللمس بنسبة     
 .أنه من الممكن حدوث ذلك بسهولة خاصة في الشارع في ظل حالة الفوضى والتسيب

                                                 
RT@òîàÜÈÛa@pbaŠ‡Ûa@bãc‹Ó@NNåèîÜÇ@a@¶g@bäÈànaëNÞbÔß@@L‡Ûb‚@òßbc@L@†‡ÈÛa@Lòßþa@pì–@ñ‡í‹uWWN@
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شات جنسية في الشارع فكلهن أيضاً شكون       وإذا كانت كل النساء تقريباً أكدن أنهن يتعرضن لتحر        
إنهـن يتعرضـن    % ٥٤,٥مما يحدث لهن داخل األوتوبيسات والمواصالت العامة، فقد أكـدت           

إنهن يتعرضـن لتحرشـات باليـد أو        % ٣٧,٥لمعاكسات بألفاظ جنسية جارحة، في حين قالت        
 !لتحرش جنسي كامل في معظم وسائل المواصالت

 
من خالل الحاالت التي تتردد     .. لنا رصد الظاهرة على أرض الواقع     بالقرب من هذه الدراسة حاو    

اكتشـفنا أن المـال يمثـل       .. على مركز المساعدة القانونية التابع لمركز المرأة لحقوق اإلنسـان         
العنصر الرئيسي والمحرك لكثير من حاالت التحرش الجنسي وقد وضƠ هذا في الـبالƷ الـذي                

.. تعمل في شركة أدوات كهربائية شهيرة فـي وسـط البلـد       ، وكانت   " سنة ٢٧"تقدمت به نرمين    
عندما تقدمت للعمل في تلك الشركة الحظ صاحبها جمالها الصارƢ، فطلب منها توقيع شيك على               

وعندما وقعت الفتاة الشيك بدأ صـاحب العمـل فـي            بياض بحجة أنها ستعمل في قسم الخزينة،      
بعد أن حاول االعتداء عليها في مكتبه رفض        مضايقتها والتحرش بها، وعندما طلبت ترك العمل        

إعطاءها الشيك، إال بعد أن تنفذ كل طلباته وكانت بالطبع جنسية، ترك لها فرصة أسبوع لتفكـر                 
 .فيه وخيرها إما أن تذهب إليه أو إلى المحكمة

 
طها والد الفتاة وحتى هذه اللحظة لم يع       الغريب أن رجل األعمال الشهير نفى تماماً كل شيء أمام         

في نفس الوقت رفض والدها تحرير محضـر لـه خوفـاً مـن              .. الشيك في انتظار تنفيذ طلباته    
 .الفضيحة

 
التي تعمـل موظفـة فـي       " أ. ع"ومن نرمين التي شاء حظها أن تعمل لدى زير نساء إلى رضا             

مركز بحوث البساتين في الدقي قدمت شكوى مطولة ضد رئيسها المباشر الذي تعمل سـكرتيرة               
تبه وتحكي في شكواها أن مديرها هو المسئول عن تجديد عقد عملها،وأنه في بداية عملهـا               في مك 

طلب منها خلع الحجاب بحجة أنها تحتاج للعمل وال تستطيع تركه، خاصة مع عدم وجود مكـان                 
آخر تعمل فيه ولنفس السبب رفضت تحرير محضر أو تقديم شكوى ضـده، وإذا كانـت هاتـان     

. د"ر محاضر خوفاً من الفضيحة فƎن الفضيحة هي التي سعت بكل قوة إلى              الفتاتان رفضتا تحري  
والتي كانت تعمل بائعة في مكتبة وكانت مريضة بمرض في القلب يصيبها بحـاالت إغمـاء                " م

أحياناً وفي إحدى نوبات اإلغماء اعتدى عليها صاحب المكتبة، وحملت منه سفاحاً، إال أنه رفض               
نصحها المسئولون هنـاك    .. ا قدمت شكوى لمركز المساعدة القانونية     الزواج بها بعد ذلك وعندم    

بتحرير محضر وبالفعل حررت محضراً في قسم مركز إمبابه، مما دفع صاحب المكتبة للـزواج               
 .منها في القسم لكنه طلقها بعد عشرة أيام فقط

 
إيهاب ناجي مدير   وأمام هذا العدد من الشكاوى من التحرشات الجنسية التي تصل إلى المركز أكد              

برنامج المساعدة القانونية بالمركز أنه على الرغم من كثرة عدد شكاوى التحرشات الجنسية التي              
تصلنا فƎن هناك الكثير من العقبات التي تقابلنا خاصة في إثباتها وذلك في البداية، ثم تأتي أكبـر                  

 من الفضيحة خاصـة     عقبة تصادفنا في رفض السيدة صاحبة الشكوى تحرير محضر وذلك خوفاً          
لو كانت الضحية تسكن في منطقة شعبية ألنها تعتبر اإلبالƷ في مثل هذه الوقـائع فيـه مسـاس                   

 .بشرفها وكرامتها
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إن هناك الكثير من السيدات يرفضن الحضور للمركـز لتقـديم شـكوى             : ويضيف إيهاب ناجي  
ة لمواجهة التحرش الجنسـي     مكتوبة ويكتفين بمجرد االستفسار بالتليفون عن أنسب وسيلة قانوني        

 .الذي يعانين منه
 

وفي الوقت الذي يؤكد فيه مدير برنامج المساعدة القانونية رفض معظم السيدات تحرير محاضر              
خالل العـام   " المركز القومي للبحوث الجنائية   "شرطة خوفاً من الفضيحة فƎن دراسة هامة أجراها         

ن لحاالت تحرش جنسي ملموس وواضƠ      من السيدات الالتي تعرض   % ٩٨,٢الماضي كشفت أن    
" معدالت التعرض لخطر الجريمـة فـي مصـر        "الدراسة حملت عنوان    .. رفضن إبالƷ الشرطة  

وأعدها الدكتور أحمد عصام الدين مليجي كشفت أن اإلبالƷ عن تلك الوقائع تحيط بـه محـاذير                 
ية بأنها شـاركت فـي      خطيرة أقلها شأناً التعرض إلى الفضيحة االجتماعية وتوجيه االتهام للضح         

 .إتمام الفعل أو التحريض عليه
 

ورغم أن النسبة األغلب من النساء ترفض أن تبلƸ الشرطة سواء خوفاً من الفضيحة أو شـعوراً                 
فƎن القانون المصري ال يعترف بجريمة اسمها التحرش الجنسي لكنه          .. بأن الشرطة لن تفعل شيئاً    

 ".هو كل فعل مخل بالحياء"عرض في القانون يضعها تحت باب هتك العرض ومفهوم هتك ال
 

وال يشترط القانون أن يترك الفعل أثراً في جسد المجني عليها، ويتحقق القصد الجنائي بانصراف               
إرادة المجني وال عبرة هنا بما يكون قد دفع الجاني لفعلته لكن يكفي أن يكون قد ارتكب جريمـة                   

 .التحرش دون إرادة المجني عليها
 

كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديـد         "من قانون العقوبات على أنه      ) ٢٦٨(مادة  وتنص ال 
أو حتى شرع في ذلك يعاقب باألشغال الشاقة من ثالث سنوات إلى سبع سنوات، وإذا كان عمـر                  

     Ƹعاماً أو كان مرتكب الجريمة قريباً للمجني عليها أو ولي أمرها يجوز أن              ١٦الضحية هنا لم يبل 
 سنة أشغاالً شاقة مؤقتة وإذا اجتمع هذان الشرطان يجوز وصول العقوبـة             ١٥ة العقوبة   تكون مد 

 . سنة٢٥لألشغال الشاقة المؤبدة أي 
 
@
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مقاضـاة المسـئولين عـن      ن  بيوبين المواطنين     الجنائية ات من قانون اإلجراء   ٦٣تحول المادة   
فرضها المشرع على الضحية فى اسـتعمال        القيود التى  ، بسبب تعذيبهم أو معاملتهم بشكل مهين    

حقها باالدعاء المباشر ضد من عذبها، والتى غالبا ما تصادف العديد من العثرات فى إثبات هـذا                 
  .التعذيب

 
 من قـانون العقوبـات ال       ١٢٧ المادة    وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى      …"  ٦٣تتضمن المادة   

يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الـدعوى الجنائيـة ضـد                  
 مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأديـة وظيفتـه أو          وموظف أ 
  " …. بسببها
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 1 
أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسـديا          " بالتعذيب  " هذه ا التفاقية، يقصد      ألغراض. ١

 أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث،                كان
 معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو             أو على اعتراف، أو    معلوماتعلى  
 ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا األلـم أو                   شخص
 ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليـه أو يوافـق                  العذاب
وال يتضمن  . رف بصفته الرسمية   أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتص          عليه
 يكـون  أو العذاب الناشƐ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبة أو الذي               األلمذلك  

 .نتيجة عرضية لها
 تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكامـا                 ال. ٢

 . أشملتطبيقذات 
  

 2 
جراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى            كل دولة طرف إ    تتخذ. ١

 . أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع الختصاصها القضائيلمنع
 يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو               ال. ٢

الت الطـوارƏ العامـة ا       بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حـا            تهديدا
 . كمبرر للتعذيبألخرى

 يجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبـرر               ال. ٣
 .للتعذيب

  

 12 
 دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بƎجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب             كل تضمن

أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من األقاليم الخاضعة          إلى االعتقاد بأن عمال من       تدعومعقولة  
 . القضائيةلواليتها

  

 13 
 دولة طرف ألي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لواليتهـا                كل تضمن

 الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات فـي                القضائية،
وينبغي اتخاذ الخطوات الالزمـة لضـمان حمايـة مقـدم       . وبنزاهة على وجه السرعة     حالته

 .تقدم والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو ألي أدلة الشكوى
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 استمراراً للعنف ضد المرأة وانتهاكاً لحقهـا فـي سـالمة            ١٩٩٧ األعوام السابقة شهد عام      مثل

جسدها، ويمكن القول أن هذا العنف الذي شهده العام السابق تجاه المرأة هو نتاج عوامل سـابقة                 
على هذا العام، فمنها ما هو تشريعي ومنها ما هو اجتماعي، ولعل القصـور التشـريعي الـذي                  

نوني العقوبات واإلجراءات الجنائية عند صدورهما فيما عالجاه من إجراءات وعقـاب            صاحب قا 
لجريمة التعذيب هو أحد األسباب التي قننت من العنف ضد أفـراد المجتمـع عمومـاً والمـرأة                  
خصوصاً، فمن ناحية جاءت نصوص قانوني اإلجراءات والعقوبات فضفاضة غير محددة لمعنى            

ي بعض الحاالت التي نجدها قاصرة عن مواجهة الواقع العملي، ومن           أو تعريف للتعذيب سوى ف    
ناحية أخرى فƎن إثبات واقعة التعذيب أو انتهاك الحق في سالمة الجسد ضد أي مـن مـأموري                  
الضبط القضائي التابعين لوزارة الداخلية المصرية هو أمر غايـة فـي الصـعوبة، ألن القـائم                 

باالنتهاك، وفي كثير من األحيان يصل األمر إلى مداه مع عـدم            باإلجراء القانوني هو نفسه القائم      
جدوى إثبات واقعة انتهاك معينة، حتى مع النجاح في إثباتها في حق مأموري الضبط القضـائي                
لتقاعس جهات التحقيق عن أداء مهامها حالة تلقيها بالغاً عن واقعة تعذيب، ولعل فرض المشرع               

 في جريمة التعذيب في االدعاء المباشر هـو أحـد األسـباب             العديد من القيود على حق الضحية     
القانونية لتقنين التعذيب، وإحساس الجاني بƎفالته من العقاب، ومن خالل متابعة الحاالت التي تـم          
رصدها في هذا الصدد اتضƠ أن قيام الجاني بضرب الضحية أو تعذيبها يرجع ألسباب تـتلخص                

مة ما أو بمكان شخص مختف أو هارب أو مجاملة لزميل           في إجبار الضحية على االعتراف بجري     
أو بعض ذوي النفوذ أو استغالالً للوظيفة الرسمية، أو تصفية لحسـابات شخصـية سـواء مـع                  
الضحية أو أحد أقاربها، أما أساليب الضرب والتعذيب فقد تراوحت بـين الضـرب باأليـدي أو                 

والصعق بالكهربـاء   ) السحل(ى األرض   بعصا على أنحاء متفرقة من الجسد، مروراً بالسحب عل        
وإطفاء السجائر في الجسد، وانتهاءاً بهتك عرض الضحية والكشـف عـن عورتهـا والتهديـد                

 .باالغتصاب
 

 : 
 :وقد رصدت المنظمة المصرية حاالت االنتهاك اǓتية

 )أسماء أربعة أخوات..................... (..١
٢....................... 
٣....................... 
٤...................... 
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  ƣبالضرب باأليدي علـى    ). ١.........(.باالعتداء على  ........./ قام الرائد  ٢٨/٤/١٩٩٧بتاري
وجهها وظهرها، كما قام بضربها بعصا على كتفها وركلها بقدمه، ثم أوعز للمزارعين التابعين له               

تها بتسلخات في الظهر والذراع وكدمات في الفخذ، مما     بسحبها على األرض، مما تسبب في إصاب      
حيـث قامـا     )٢(...........باالعتداء على ............ .ثم أمر كال من   . أدى إلصابتها باإلغماء  

ثـم قـام باالعتـداء      . وطرحها أرضـاً   بضربها باأليدي على أذنها وظهرها وشدها من ذراعها       
سحبها على األرض، مما تسبب في إصابتها بتسلخات        بضربها باليد والقدم و    )٣(............على

في القدم والذراعين وذلك بعد أن قام بسبها وشتمها إلجبارها على التنازل عـن عقـود إيجـار                  
باالشـتراك مـع أخيـه      ......... .ثم قام النقيـب شـرطة     . األرض الزراعية التي في حيازتها    

بالضرب باأليدي والركالت بالقدم وسـبها      ) ٤(............باالعتداء على السيدة  ......... .الرائد
وقذفها وذلك لتتنازل هي وشقيقاتها عن إيجار األرض الزراعية ملك المشكو في حقهما والكائنـة               
بناحية عرب زيدان المنزلة دقهلية، وقد تقدمت الشاكيات األربع بشكواهن إلـى مـأمور مركـز                

التخاذ اإلجراءات القانونية تجاه المشـكو فـي        . ....../ونائبه العقيد ..... ./شرطة المنزلة العميد  
حقهما فيما اقترفوه من ضرب وسب للشاكيات وترهيبهن والضغط عليهن للتنازل عن عقود إيجار              
أرضهن سالفة الذكر، إال أن الرد كان احتجاز الشاكيات وأزواجهن بحجة تحرير محضر ضدهم              

اء عمومتهم المشكو فـي حقهـم، ورد         إداري المنزلة، محرر من أبن     ٩٧ لسنة   ٢١٩١يحمل رقم   
نائب المأمور على الشاكيات حين طلبن إحالتهن للنيابة العامة للتحقيق بأن الشرطة هي التي تأخذ               
الحقوق، وأن وزارة الداخلية ال تأكل أبناءها، وحذرهم من محاولة الشكوى سواء للنيابة العامة أو               

 .غيرها
 العام ووزير الداخلية في هذا الشأن، إال أنها لم تتلـق            وقد قامت المنظمة بمخاطبة كل من النائب      

 .رداً حتى اǓن
 

 : 
 ) بائعة متجولة بالموسكي– سنة ٥٣........... (

 
  ƣوحوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً قامت قوة من قسم شرطة الجماليـة             ١٥/٦/١٩٩٧بتاري 

نائب مأمور قسم شرطة    .............. ./ضابطينبƎلقاء القبض عليها من شارع الموسكي بقيادة ال       
طلعت حجرة المباحث فقـال     "الجمالية، وحسب رواية الشاكية التي روتها لمندوب المنظمة تقول          

صاحب محل بمنطقة الموسكي التي تبيع بها الشـاكية         ............. (./لي الضابط فيه واحد اسمه    
بضربي باأليدي واألقدام على    ........ . الضابط ضاع منه فلوس وإنتي أخذتيها، ثم قام      ) بضاعتها

وجهي وعلى جميع أنحاء الجسد، وأخذوني من المباحث لحجرة بجوارهـا الثنـين مـن أمنـاء                 
الشرطة، وقاموا بربط يدي من الخلف بقطعة قماش وأمروني أنام على ظهري ويدي مقيدة، ثـم                

ر أو متر وربـع وربطوهـا       ربطوا قدمي بقطعة قماش وأحضروا عصا خشبية طولها حوالي مت         
بالقيد في رجلي وفضلو يلفـوا رجلـي، ارتفعـت رجلـي مـن علـى األرض ثـم أحضـر                     

 كلبس زي اللي بيشغلو البطارية ووصلهم في أصـابع قـدمي الصـغيرة              ٢.......... .الضابط
 ألف جنيـه، وأنـا أقـول        ١٣ووصل الكهرباء لمدة دقيقتين وهو بيقول اعترفي إنك سرقتي الـ           

 ٣٠ثم يضع الكلبسات مرة أخرى، وقد كرر هذا لحوالي          ) اعترفي(ة فيرد قائالً قري     مخدتش حاج 
مرة لدرجة إني مقدرتش أتكلم في اǓخر من التعذيب، وبالصدفة حضر القسم مفـتش فـدخلوني                

فـي   حجرة مظلمة لحد ما خرج المفتش من القسم وربطوا عيني بشال أبيض ووضعوا الكلـبش              
ل لشباك ورجلي على األرض ورفعوا هدومي مـن الخلـف وبـدأ             إيدي من أمام والكلبش موص    
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 مرات، ثـم أخـذوا      ٥بƎطفاء السيجارة اللي كانت في إيده في ظهري حوالي          .......... .الضابط
بصماتي وأنا عيني مربوطـة علـى أوراق ال أعـرف محتواهـا ولقيتهـا بعـد كـده أمـام                     

 ٢,٢٠ة محضر صلƠ وخرجت الساعة      ، ثم نزلت االستيفا وعمل أمين شرط      .............الضابط
 :وبمعاينة إصابة الشاكية اتضƠ لمندوبة المنظمة وجود اإلصابات اǓتية. بعد الظهر
سم أسفل العين اليسرى مباشرة من جهة اليسار، وسحجات وكدمات بلون           ٢كدمة بطول    .١

 .سم تقريبا٣ًأزرق أسفل العين اليسرى بمساحة 
 .سم٢ جرح بسيط أعلى الحاجب األيسر بحوالي .٢
 .آثار احمرار بمفصل القدم اليسرى من الناحية األمامية .٣
سم، وتبعدان عن   ١٠فقاعتان بنيتا اللون أعلى الظهر وتبعد إحداهما عن األخرى مسافة            .٤

سـم واألخـرى بـنفس      ١٧ سم وتبعد إحداهما عن تحت اإلبط األيمن         ١٨الرقبة مسافة   
 .المسافة عن اإلبط األيسر

 سم وتبعـد إحـداهما عـن    ١٥ الفقاعتين سالفتي الذكر بمسافة  فقاعتان بنيتا اللون أسفل    .٥
 .سم١٣األخرى 

سم وأخـرى فـي نفـس       ٢٢أثر كي سيجارة تبعد عن الكتف األيسر إلى األسفل مسافة            .٦
 .سم٢٦االتجاه وتبعد عن الكتف األيسر مسافة 

سـم  ٢٢جرح سطحي نتيجة خدش باألظافر أو ضرب بالكرباج أسفل الرقبـة بمسـافة              .٧
 .سم١٠ح وطول الجر

 .كدمات لونها بني فاتƠ على الرقبة من الجهتين .٨
 .كدمة عريضة باللون البني الغامق عند الكوع باليد اليمنى .٩
 .بقعة بنية اللون باليد اليمنى نتيجة صعق بالكهرباء .١٠
 .أثر كي سيجارة بكل من الثديين األيمن واأليسر وهي أعلى كل ثدي .١١
 .أثر صعق بتيار كهربائي أسفل المهبل .١٢

 
د قام مندوب المنظمة باصطحاب الشاكية لنيابة الجمالية لتحرير محضر بالواقعة، ثـم قامـت               وق

المنظمة بمخاطبة كل من النائب العام ووزير الداخلية بهذا الخصوص، إال أنها لم تتلق رداً حتـى               
 .اǓن

 

 : 
 ). ربة منزل– سنة ٣٧................... (
 ). طالبة بمدرسة الملك الصالƠ الثانوية للبنات– سنة ١٤................... (
 ). ربة منزل– سنة ١٨.................. (
 ). ربة منزل– سنة ٥٣.................. (
 ). ربة منزل– سنة ٢٠.................. (
 ). صاحبة كوافير– سنة ٣٠.................. (

 
  ƣاً قامت قوة من مباحث قسم شرطة البساتين، بقيادة          وفي تمام الخامسة صباح    ١٢/٨/١٩٩٧بتاري
من منزلها بدار السـالم     ..................رئيس المباحث، بالقبض على   ..................الضابط

، الـذي أصـيب     ..................بحجة إخفائها ألشياء متحصلة في جريمة اقترفها زوج ابنتها        
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ولها قسم البساتين قام الضـابط المـذكور بضـربها          بطلق ناري أثناء القبض عليه، وبمجرد دخ      
بخرزانة على رأسها وجسمها، ثم وضعت قدماها بين كرسيين ألعلى بعد انبطاحها على ظهرهـا               

وفـي نفـس التوقيـت ألقـي القـبض          . وقام الضابط المذكور بضربها علـى قـدميها       ) الفلكة(
دم اتهامهـا بـأي جريمـة إال أنهـا          مع والدتها الشاكية السابقة، ورغم ع     ................. .على

................. ./، وقد قام رئيس المباحـث     ١٣/٩/١٩٩٧احتجزت بقسم شرطة البساتين حتى      
بضربها على الفلكة بعد أن قام المخبرون السريون بتمزيق جزء من مالبسها وسـحبوها علـى                

 .األرض
 ألقــي القــبض ١٤/٨/١٩٩٧وبتــاريƣ ..................وبعــد يــومين مــن القــبض علــى

المتهم في قضايا سرقة مـع      ،  ..................، حيث أنها زوجة المتهم    ..................على
آخرين، وبحجرة المباحث قام الضابط محمود خالف بتفتيشها ذاتياً وقام برفع مالبسها الداخلية، ثم              

بالخرزانة على قدميها،   قام بفرك أذنيها وضربها باأليدي على وجهها، ثم ربطها بالفلكة وضربها            
      ƣدون توجيه أي تهمة إليها أو عرضها على النيابة العامة    ٢٩/٩/١٩٩٧ولم يفرج عنها إال بتاري  .

 ƣــاري ــى إ ٢٤/٨/١٩٩٧وبتـ ــبض علـ ــم القـ  ..................و..................  تـ
................. .وجـــــــدة................. .أم الشـــــــاكية ..................و
وذلك استمراراً لمسلسل القبض المسـتمر الـذي اتبعـه          ................. ...................وأم

وبعد القبض علـيهن    ،  ..................زوج رئيس مباحث قسم البساتين، منذ ألقي القبض على       
تم ضربهن على الفلكة واحتجازهن حتى أفرج عنهن دون توجيه اتهام أو العرض علـى النيابـة                 

 ƣ٢٩/٩/١٩٩٧بتاري. (.....) 
وتعد الشاكيات السابقات نموذجاً لما تتعرض له األسر التي بها أحد المتهمين أو تربطهـا عالقـة          
نسب بمتهم من إهانة وضرب واحتجاز بدون وجه حق، فبعد القبض على حماة أحـد المتهمـين                 

يوم آخـر علـى   وابنتها الصغيرة تم القبض في يوم آخر على الموجودين بالمنزل، ثم القبض في              
الموجودين بالمنزل والتعدي عليهن بالضرب دون اتهام أو جريمـة، ال لشـيء سـوى لكـونهم                 
تربطهم عالقة نسب بأحد المتهمين، األمر الذي جعل من انتهاك الحق في سالمة الجسـد طريقـاً      

 .سهالً اعتاد ضباط المباحث السير فيه دون مباالة باألشخاص الضحايا
 

 ................. .و. .................
: قائلـة ....... .وتروي.  القاهرة –تم إلقاء القبض عليهما من منزل أسرتهما بحي باب الشعرية           

ومعـاه  ..... .من قسم شرطة  ..... . كنت في زيارة ألسرتي، وحضر الضابط      ٢٧/٤/١٩٩٧يوم  
خذوني للقسم أنـا    وبحثوا عن أخواتي، ولما لم يجدوا أخواتي ووالدتي أ        ...... .أمين شرطة اسمه  

 أيام في قسـم     ٧ سنوات، وفضلت    ٣................. .مع طفلتي  ..................وزوجة أخي 
شرطة الجمالية في حجرة صغيرة بها مكتب ودوالب ودكة، وكان المساجين بيدخلوا البسـكويت              

واتي، البنتي، ولم يسمحوا بدخول أكل أو شرب أو فرش لي، وكل ده عشان عاوز يقبض على أخ                
وكل ما ييجي البيت ياخد الموجود فيه، هذا وقد خاطبت المنظمة كال من النائب العـام ووزيـر                  

 .٧/٥/١٩٩٧الداخلية في هذا الشأن، ولم تتلق رداً حتى اǓن، وقد أطلق سراح المذكورة يوم 
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ÝàÈÛa@pbÇìà@ñõa‹Ó@

@

@ïä§a@ÖbÓüaIbãòÈn¾a@õ@HòîãbrÛa@òî¾bÈÛa@l‹¨a@õbäqcRW@
 
 تود المقررة الخاصة بادƏ ذي بدء أن تعبر عن خالص امتنانها لجميع الضحايا من النسـاء                 -٥٢

اللواتي كانت لديهن شجاعة التحدث إليها واإلدالء بشهاداتهن أمامها رغم ما كان ينطـوي عليـه                
ولقد تأثرت المقررة الخاصـة     .  وأعمقها ألماً  هذا، دون شك، من إحياء ألكثر لحظات حياتهن ذالً        

 .تأثراً بالغاً لدى اجتماعها بهؤالء النسوة اللواتي تحدثن عن تجاربهن بجهد عاطفي مرير
 
 وال تستطيع المقررة الخاصة، نظراً للطول المحدد للتقرير، أن تدرج أكثر من ملخصـات                -٥٣

ولكنها تود التشـديد    . لدان الثالثة جميعها  لبعض الشهادات الست عشرة التي استمعت إليها في الب        
وقـد  . على أهمية سماعها لكافة البيانات ألنها مكنتها من تكوين صورة عما كان يجري يومئـذ              

جرى اختيار الشهادات التالية لتوضيƠ الجوانب المختلفة لظاهرة االسترقاق الجنسـي العسـكري             
الجنسي العسكري كان يتم بطريقة منتظمة      التي شكلت قناعة لدى المقررة الخاصة بأن االسترقاق         

 .وقسرية من قبل قادة الجيش اإلمبراطوري الياباني وبعلم منهم
 
 

   : 
 عاماً، تعكس بشكل خاص المعاملة الوحشية والقاسية التي فـرض علـى             ٧٤ عمرها اليوم    -٥٤

مي من قبـل جنـود الجـيش        هؤالء النسوة تحملها إضافة إلى االعتداء الجنسي واالغتصاب اليو        
 :اإلمبراطوري الياباني

 
 ري، محافظة بونفسان، جنوبي مقاطعة      – في بهابال    ١٩٢٠ديسمبر  / كانون األول   ٢٨ولدت في   "

 .هامفيونƸ في شمال شبه الجزيرة الكورية
 

 سنة، كان علي أن أعد طعام الغداء لوالديŇ اللذين          ١٣يونيه، وكان عمري    / وفي أحد أيام حزيران   
حيث فاجأني جندي من الحامية     . فذهبت إلى بئر القرية ألجلب بعض الماء      . نا يعمالن في الحقل   كا

وقد نقلت في شاحنة إلـى مخفـر   . اليابانية وأخذني من هناك، ولم يعرف والديŇ ماذا حل بابنتهما  
وعندما أخذت بالصراƢ، وضعوا جـوارب  . الشرطة حيث اغتصبني عدة أفراد من أفراد الشرطة    

ي واستمروا في اغتصابي، وضربني رئيس مخفر الشرطة على عيني اليسرى ألننـي لـم               في فم 
Ƣويومئذ فقدت البصر في عيني اليسرى. أتوقف عن الصرا. 

 
وبعد عشرة أيام، نقلت إلى ثكنة حامية الجيش الياباني في مدينة هيسان، وكان معي هنـاك نحـو         

 ٤٠ أي بمعـدل     – ياباني يوميـاً     ٥٠٠٠  فتاة كورية وكان علينا أن نخدم كƎماء جنس نحو         ٤٠٠
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وأشـعل  . وكانوا كلما احتججت يضربونني أو يحشون فمـي بـالخرق         . رجالً لكل فتاة في اليوم    
أحدهم عود ثقاب وقربه من األجزاء الحميمة من جسدي إلى أن أطعته وكانت هذه األجزاء تنـز                 

 .دماً
 

هذا العدد الكبير من الرجال الذي      " تخدم" أن   وكان بيننا فتاة كورية تساءلت يوماً لماذا يتعين عليها        
وعقاباً لها على تساؤلها هذا أمر آمر السرية اليابـاني يامـاموتو بـأن              .  في اليوم  ٤٠يصل إلى   

وقام الجنود أمامنا بتجريدها من ثيابها وبربط رجليها ويديها ثم دحرجوها فـوق             . تضرب بسيف 
وفـي النهايـة، قطعـوا      . ا وبنتف من لحمها   لوح خشبي بمسامير إلى أن تلطخت المسامير بدمه       

وقال ". إن قتلكن جميعاً، أسهل علينا من قتل الكالب       "وقال لنا ياباني آخر يدعى ياماموتو       . رأسها
 ما دام هؤالء البنات الكوريات يبكين ألنهن لم يأكلن، فاسـلقوا لهـن لحـم البشـر هـذا                  "أيضاً  

 ".وارغموهن على أكله
 

وريات بمرض زهري بسبب اغتصابها المتكرر مما أدى إلى إصـابة           وأصيبت إحدى الفتيات الك   
الفتاة الكورية، أدخلـوا قضـيباً      " لتعقيم"ولكي يمنعوا انتقال المرض و    .  جندياً يابانياً بالعدوى   ٥٠

 .حديدياً حامياً في الجزء الحميم من جسدها
 

ة بالماء والثعابين وأخذ     منا في شاحنة إلى مكان بعيد فيه بركة مليئ         ٤٠وفي إحدى المرات أخذوا     
الجنود يضربون عدداً من الفتيات ثم دفعوا بهن إلى الماء وأهالوا التراب إلى البركـة ودفنـوهن                 

 .أحياء
 

أنا حاولت الهرب مرتين ولكنهم أمسكوا      . أعتقد أن نصف البنات اللواتي كن في ثكنة الحامية قتلن         
ا وضربوني أنا على رأسي مراراً حتى أن آثـار          وزادوا في تعذيبن  . بنا بعد أيام قليلة في المرتين     

ووشموني داخل شفتي وعلى صدري وبطني وجسـدي وأغمـى علـيŇ            . الجروح ما زالت بادية   
وقد قدر لـي أن     . وعندما استعدت وعيي كنت على حافة جبل حيث تركوني ظناً منهم أنني مت            

ووجدنا رجل عمره خمسون سنة     . يأبقى على قيد الحياة مع فتاة واحدة من الفتاتين اللتين كانتا مع           
يعيش في الجبال وأعطانا مالبس وبعض األكل وساعدنا أيضاً على السفر إلى كوريا حيث عدت               
وعلى جسدي آثار الجروح وقد أصبحت عاقراً وأعاني من صعوبات في الكالم وأنا في سن الـ                

 ". بعد خمس سنوات من العمل كأمة جنس لدى اليابانيين١٨
 

 
 

Č٣đ .                تود المقررة الخاصة أن تقدم التوصيات التالية التي تهدف إلى إنجاز واليتها بـروح مـن
التعاون مع الحكومات المعنية ومحاولة فهم ظاهرة االسترقاق الجنسي من قبل القوات العسـكرية              

وتعـول  . في أوقات الحرب ضمن اإلطار األوسع لمسألة العنف ضد المرأة وأسـبابه ونتائجـه             
 الخاصة، بصفة خاصة، على تعاون حكومة اليابان التي أظهرت بالفعل في مباحثاتها مع              المقررة

المقررة الخاصة انفتاحاً واستعدادا للعمل من أجل إنصاف العدد القليل من النساء المتبقيات علـى               
 .قيد الحياة من ضحايا االسترقاق الجنسي الذي مارسه الجيش اإلمبراطوري الياباني
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Č٣Ē.Ǐǂبما ي ǃǋتق ǅƈ ǅمة الياباǋǀƟل ǏƸبǆي : 
الذي أنشأه الجيش اإلمبراطوري الياباني خالل الحرب       " مراكز الترفيه "االعتراف بأن نظام     -أ 

العالمية الثانية قد شكل إخالالً بالتزامات اليابان بموجب القانون الدولي، وقبـول المسـئولية              
 .القانونية عن ذلك اإلخالل

دفع تعويضات لفرادى ضحايا عمليات االسترقاق الجنسي من قبل القوات العسكرية اليابانية،             -ب 
وفقاً للمبادƏ التي عرضها المقرر الخاص للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات بشأن             
الحق في االسترداد والتعويض وإعادة التأهيل لضحايا االنتهاكات الجسمية لحقوق اإلنسـان            

وينبغي إنشاء محكمة إدارية خاصة لهذه الغاية تعمل ضمن إطار زمني           . ريات األساسية والح
 .محدود ألن العديد من الضحايا متقدمات جداً في السن

ضمان الكشف الكامل عن الوثائق والمواد الموجودة في حوزتها فيما يتعلق بمراكز الترفيـه               -ج 
 اإلمبراطوري الياباني خالل الحرب     وغير ذلك من األنشطة ذات الصلة التي مارسها الجيش        

 .العالمية الثانية
تقديم اعتذار علني وكتابي لفرادى النساء اللواتي يمكن إثبات أنهن كن من ضحايا عمليـات                -د 

 .االسترقاق الجنسي من قبل القوات العسكرية اليابانية
حقـائق  إشاعة الوعي بهذه القضايا من خالل تعديل المناهج التعليمية بحيث تعبـر عـن ال               -ه 

 .التاريخية
العمل قدر اإلمكان على تحديد هوية مرتكبي أعمال تجنيد النساء في مراكز الترفيه وتقنـين                -و 

 .هذه الممارسة خالل الحرب العالمية الثانية ومعاقبتهم
 

 :   
Č٣ē.               øǉ ƔارøƙƋ لøƬاǋت ǅƈ Ǐلǋى الدǋالمست Ǎǂة عǂامƴمية الǋǀƟير الƷ Ɩماưǆمǂل ǏƸبǆي  ǇƤ

    ƔدƟالمت ǃمǓمة اǋưǆم ǅمƮ يةƮدل          . القøƴمة الǀƟم ǅى مǋتƺ ƧلتماǗ لةǋاƟل مƤب ǏƸبǆما يǀ
 .الدǋلية ǋƈ مǀƟمة التǀƟيǃ الداƏمة

 
Č٣Ĕ.              Ǐøƺ راøưǆت ǅƈ رياǋǀ ريةǋمهƜǋ يةƯبية الديمقراƴƪريا الǋǀ ريةǋمهƜ ǏمتǋǀƟل ǅǀيم 

يا القاǆǋǆية المتǂƴقة بالمسǋƏلية    تقديƋ ƒǂƯ ǃلǍ مǀƟمة الƴدل الدǋلية لǂمساعدǏƺ Ɣ تسǋية القƮا         
 ƞالƬل ƖاƮيǋƴالت Ʋƺدǋ يةǆاليابا"ǈيƺالتر ƅساǆ." 

 
Čď٠.               Ɣاردǋøال ƖياøƬǋالت ƤƢƉت ǅƈ Ǎǂة عƬاƢ ةƻƬب ǅمة الياباǋǀƟ ةƬاƢال Ɣالمقرر ƘƟتǋ 

ƈعǏƺ Ǉǘ اǗعتبار ǅƈǋ تتƜƋ ƤƢراƅاƖ بǆƉƪها ƽƈ ǏƺرƖƽǋ ƒ ممÛǅǀ مراعية السǅø المتقدمøة                
 يƬادƹ الǀƤøرى    ƅČĔĔĐ الǋǂاتǏ ما Ʀلǅ عƽ Ǎǂيد الƟياŷǘƮƺ Ɣ عǅƈ ǅ عاǃ            لƟƮǂايا مǅ الǆسا  

ǋترى المقررƔ الƢاƬة ǅƈ الƽ Ɩƽǋد ƟاÛǅ بƴد مøرǋر          . الƢمسيǆǗ ǅتهاƅ الƟرƒ الƴالمية الƙاǆية    
Đ٠Ɣاǆاƴالم ǇƤǉ لǀ ǅيǆعا Ǐاتǋǂال ƅساǆال ƿƏلǋǓ رامةǀال ƔادƴستǗ ÛƒرƟهاية الǆ Ǎǂة عǆس . 
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@
@
@
@

l‹¨a@õbäqc@lb—nËüaRX@
 

قيام الجيش المنتصر باغتصاب نساء     : من أنماط لالغتصاب الذي تتعرض له النساء أثناء الحرب        
العدو المهزوم إظهاراً لقوة جيشهم، وقيام الجنود باالغتصاب كاستعراض يؤكد عجـز الرجـال              

، واالغتصـاب كاسـتعراض     )االغتصاب كوسـيلة لـǘذالل    (ن نسائهم   المهزومين عن الدفاع ع   
 –) الذين نادراً ما يتلقون أجورهم    (لالحتفال بالنصر، واالغتصاب كجائزة أو مكافأة يتلقاها الجنود         

، واالغتصاب كوسيلة لقياس النصر والبرهنة علـى نجـاح الجنـود            "غنيمة الحرب "أي بوصفه   
" لنسـائهم "من خالل تـدمير القـوة اإلنجابيـة          دمير األعداء لت وذكورتهم، واالغتصاب كمحاولة  

، واالغتصـاب   )االغتصاب كƎبـادة جماعيـة    (بƎجبارهن على حمل أطفال من صلب المغتصبين        
كوسيلة لنشر الكراهية وحمل الرجال بالتالي على االستمرار في القتال، واالغتصاب لنشر الرعب             

، )االغتصـاب كتطهيـر عرقـي     ( منطقـة معينـة      بين السكان المدنيين ودفعهم إلى الفرار من      
واالغتصاب كصورة من صور التعـذيب، واالغتصـاب كوسـيلة لǘيـذاء الوحشـي واإلذالل               

 .والترويع، واالغتصاب بناء على أوامر صادرة إلى الجنود باعتباره وسيلة من وسائل الحرب
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إن المفاهيم االجتماعية عن العار، والمواقف الثقافية والدينية، والصـدمات العاطفيـة، واإليـذاء          "

البدني، ومحاولة التأثير على النسل، وإفالت الجناة من العقاب في الماضي، كل ذلك قد جعل من                
كذلك فـƎن تـدهور أو انهيـار األنظمـة          . ياً وتدميرياً شديد الفعالية   االعتداء الجنسي سالحاً حرب   

الشرطية أو القانونية، وما يسود إبان الحرب من قلقلة واضطراب، وما يتوقع أثناءها من قسـوة                
وحشية في الحرب، والصراعات العديدة المالزمة لسيكولوجية القتال، وممارسـات االقتصـاص            

ميعاً عوامل يوفر كل منها فرصاً وحوافز ال نهائيـة لالعتـداء            واالنتقام في زمن الحرب، هي ج     
 ".الجنسي

 
ورغم إمكـان تعـرض     . وتحتاج النساء إلى حماية من جميع أشكال العنف الجنسي أو التهديد به           

الرجال والنساء على السواء للعنف الجنسي، فƎن النساء والفتيات هن اللواتي يتعرضن في الغالب              
أما اإلخصاب القسري واألمومة القسـرية      . لى الدعارة واالستعباد الجنسي   لالغتصاب واإلكراه ع  

كما قد يتعـرض    . واإلجهاض القسري فهي انتهاكات نوعية ال يتعرض لها سوى النساء والفتيات          
 .النساء أيضاً للتعقيم القسري

 
يـات،  وهناك عوامل عديدة، ألمحنا إلى كثير منها آنفاً، تزيد من مخاطر تعـرض النسـاء والفت               

وبخاصة النساء الوحيدات واألسر التي يرأسها نساء، للعنف الجنسي في أوضاع النزاع المسلƠ أو              
كذلك فƎن نظرة المجتمع المحلي أثناء النزاع المسلƠ إلى النساء بوصـفهن            . االضطرابات الداخلية 

 حامالت  إن النساء بوصفهن  . "رمز المجتمع وحامالت لشرفه يزيد من المخاطر التي يتعرضن لها         
وقد اجتذب شيوع . رمزيات للهوية الطائفية أو اإلثنية أو القومية يمكن أن يعرضهن لخطر الهجوم           

االغتصاب في أوقات النزاعات المسلحة اهتماماً خاصاً، ووجد أنه يرتبط ارتباطاً مباشراً بوضـع              
ع المسـلƠ ال    فاغتصاب النساء في أوضـاع النـزا      . النساء في المجتمع كحامالت للهوية الثقافية     

 ".يرتكب كمجرد عنف ضد المرأة بل كعمل عدواني ضد شعب أو مجتمع محلي
 

الذي نظمته اللجنـة    " الناس والحرب "وخالل استطالع   . إن العنف الجنسي هو عمل بالƸ الوحشية      
الدولية للصليب األحمر في بلدان مرت بتجربة الحرب أو ال تزال تعاني منها، ذكر واحد من كل                 

لمستجوبين أنه يعرف شخصاً ما تعرض لالغتصاب، كما ذكر عدد مماثل تقريباً أنهـم              تسعة من ا  
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وحين طلب من النساء أن يروين ذكريـاتهن عـن          . يعرفون شخصاً ما تعرض للتحرش الجنسي     
 .الحرب كان الحديث عن حاالت اغتصاب معينة هو العنصر الغالب في إجاباتهن

 
 أفراد من عائالتهن كشكل من أشكال التعذيب، لجرح         ويستخدم العنف الجنسي ضد النساء أو ضد      

كبريائهن، والنتزاع معلومات منهن، وإلذاللهن وتخويفهن، كما يستخدم كعقاب على أفعال حقيقية            
لمنطقة ما، ولنشر الرعب فـي      " للتطهير العرقي "كما جرى استخدامه أيضاً كوسيلة      . أو مزعومة 

ها، للقضاء على هوية جماعة إثنية من خالل الممارسة         منطقة معينة وإجبار الناس على الرحيل من      
ويرتكب العنف الجنسي، فضالً عن ذلك، بطرق       . الواسعة والمطردة لالغتصاب والحمل القسري    

 ومن  – على مرأى من أفراد األسرة بمن فيهم األطفال ومع توجيه إهانات جارحة              –بالغة القسوة   
وقد استخدمت هذه الطـرق مـع النسـاء         . لى ثدييها ذلك على سبيل المثال جلد المرأة بالسياط ع       

وهناك نساء ال يبقين على قيد الحياة بعد العنف الجنسـي الـذي يرتكـب               . والرجال على السواء  
 .ضدهن، وإن لم تكن هناك إحصائيات متاحة عن هذه الوفيات

 
ـ   " كمنتج ثـانوي  "وكثيراً ما ينظر إلى االغتصاب وسائر أشكال العنف الجنسي           واء للحـرب، س
أو المؤسسية التي كانت تحـول      / كمكافأة للجنود أو المدنيين أو كنتيجة النهيار اǓليات التقليدية و         

 بوصفه جزءاً حتمياً    – عن خطأ    –وكون االغتصاب قد نظر إليه من جانب البعض         . دون وقوعه 
مهاجمة من الحرب، ربما كان من األسباب التي أسهمت في جعله وسيلة شائعة وبالغة القسوة في                

والطريقة العلنية التي يرتكب بها العنف الجنسي، في كثير من األحيان، ضد ضحاياه تعني          . النساء
ضمناً أن مرتكبيه يعتقدون أن أفعالهم سيتم التغاضي عنهـا أو يعتبـرون أنفسـهم بمـأمن مـن       

مـا ألن   يضاف إلى ذلك أن النساء قد يعجزن أو يخشين اإلبالƷ عن هذه االنتهاكات، إ             . المساءلة
وفي كثير مـن    . المؤسسات الوطنية قد انهارت، وإما ألن اإلبالƷ قد يعرضهن لمزيد من الخطر           

 من فعـل االغتصـاب      – في نظر المجتمع     –الذي يجلبه االغتصاب أبشع     " العار"الثقافات يعتبر   
 .نفسه

 
نها على  وقد أجريت في هذه السنوات األخيرة دراسات عديدة عن العنف الجنسي أثناء الحرب، م             

سبيل المثال، دراسة أجراها صندوق األمم المتحدة للسكان في مخيمات لالجئين مـن كوسـوفو،               
 .ودراسة أجرتها وزارة الصحة واليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان في جمهورية الكونغو

 
 بصورة  وفي النزاعات المسلحة الحديثة العهد تكرر ورود تقارير عن اللجوء إلى استهداف النساء            

كما وردت أنباء عن استخدام العنف الجنسي كوسيلة        . محددة ومطردة كأسلوب من أساليب الحرب     
فلمـا  . لق استخدم االغتصاب والعنف الجنسي لتأكيد الغلبة على العـدو         . "للنيل من شرف الخصم   

ها يعد  كان ينظر إلى أعراض النساء بوصفها أمراً يتولى حمايته رجال المجتمع المحلي، فƎن تلويث             
عمالً من أعمال السيطرة يؤكد الغلبة على ذكور المجتمع اǓخر أو المجموعـة األخـرى التـي                 

 ".تتعرض للهجوم
 

وقد تسعى النساء الالتي يخشين العنف الجنسي، أو الالتي تعرضن له بالفعل، إلى عقد تحالفـات،               
ـ             يلة للحصـول علـى     ال سيما عن طريق العالقات الجنسية، مع أفراد من القوات المسلحة كوس

والبد من حماية النساء من االضطرار إلى السـعي إلـى هـذه التحالفـات          . الحماية أو المساعدة  
وفي استطالع أجرته اللجنـة الدوليـة للصـليب         . بوصفها وسيلتهن الوحيدة للحصول على األمن     

المقابل األحمر، تبين أن جنوداً طلبوا من بعض النساء ممارسة الجنس معهم عارضين عليهن في               
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وكثيراً ما تسعى النساء إلى مثل هذه التحالفات كوسـيلة          . مبلغاً ضئيالً من المال أو علبة سردين      
لضمان الحماية والمساعدة ألنفسهن وأفراد أسرهن، مفضلين أن تكون لهن عالقة برجـل واحـد               

 .رينيوفر لهن الحماية والعون عن المخاطرة بالتعرض النتهاكات متكررة من جانب رجال كثي
 

كذلك يجب أال يتعرض النساء لǘيذاء أو العنف من جانب األطراف في نزاع مسـلƠ أو القـوات          
فقد أشارت األنباء الواردة عن عمليات حفظ السالم        . التي أرسلت لحماية اتفاقات السالم أو إنفاذها      

الل التي جرت مؤخراً إلى وقوع حوادث بدءاً من التحرش إلى الضرب، واالغتصاب، واالسـتغ             
كما وردت تقـارير تتضـمن      . الجنسي والقتل، أو تفرقة عامة مجحفة بالنساء واألطفال المحليين        

مزاعم عن قيام أفراد من قوات حفظ السالم باالغتصاب والتحـرش الجنسـي، ومـزاعم عـن                 
وقد تزامنت هذه االنتهاكـات،     . اشتراكهم في أعمال اإليذاء الجنسي من جانب أطراف في النزاع         

وصول قوات حفظ السالم، حيث حدثت زيادة بالغة في ممارسـة البغـاء              ر التقارير، مع  فيما تذك 
وقد جاء في دراسة أجرتها األمم المتحدة حول األطفـال والحـرب            ). بما في ذلك بغاء األطفال    (
اقترن وصول قوات حفظ السالم بزيـادة       " بلداً شملتها الدراسة     ١٢أنه في ستة بلدان من      ) ١٩٩٦(

فعلى سبيل المثال، قام جنود بعثة مراقبي األمم المتحدة في موزامبيـق            ". اء األطفال سريعة في بغ  
 ". سنة لممارسة البغاء١٨ و١٢باستدراج فتيات تتراوح أعمارهن بين  "١٩٩٢عام 

 
إن أفراد قوات حفظ السالم وإنفاذ السالم، شأنهم شأن غيرهم من حملة السالح، وكذلك العـاملين                

نية، البد لهم أن يتلقوا جميعاً تعليماً وتدريباً للتعرف علـى القـانون الـدولي               في المنظمات اإلنسا  
اإلنسان وقانون حقوق اإلنسان، مع إشارة خاصة إلى حماية النساء واألطفال، كما يجـب علـيهم               

وهذه مسئولية تتوالها حتى اليوم السلطات الوطنية التي ترسل هذه          . االمتثال ألحكام هذه القوانين   
 لكن البلدان ال تبدي جميعاً نفس القدر من الحرص والعناية فيما تقدمه من تدريب في هذا                 القوات،
وتقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر أيضاً بتقديم برامج تعليمية في مجال القانون الدولي             . المجال

 .اإلنساني لقوات حفظ السالم في بلدان كثيرة
 

القانون الدولي اإلنساني لقوات األمم المتحدة وغيرهـا      وقد ثارت تساؤالت حول مدى إلزام أحكام        
وفي هذا الصدد، دأبت اللجنة الدولية للصليب األحمر على الدفاع عن نهج            . من قوات حفظ السالم   

واضƠ، فهي ترى أن القانون الدولي اإلنساني واجب التطبيق عند لجوء قوات األمم المتحدة إلـى                
، أصدر  ١٩٩٩وفي عام   .  السالم أو في عمليات إنفاذ السالم      استخدام القوة سواء في عمليات حفظ     

احترام قوات األمم المتحدة للقـانون الـدولي        "األمين العام لألمم المتحدة رسمياً كتاباً دورياŽ بشأن         
(...) المبادƏ والقواعد األساسية للقانون الدولي اإلنساني       "وقد جاء في قسمه األول أن       ". اإلنساني

ويحظر ". التي تقوم بعمليات تحت قيادة األمم المتحدة وسيطرتها       " األمم المتحدة تسري على قوات    
االغتصاب، واإلكراه على البغاء، وأي شكل مـن        "الكتاب الدوري لألمم المتحدة على نحو محدد        

 ".أشكال االعتداء الجنسي، واإلهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة، واالستعباد
 

وكثيراً ما كشفت التقييمـات     . ر بالثقة في القوات الموجودة لحمايتهن     إن النساء بحاجة إلى الشعو    
التي أجريت لمهام حفظ السالم أن األفرقة المشكلة من رجال ونساء كانت أكثر فعالية من األفرقة                

إال أنه رغم وجود هذه األدلـة       . التي تضم عدداً ضئيالً من النساء أو ال تضم نساء على اإلطالق           
جود نساء في قوات حفظ السالم يساعد في خلق عالقات طيبة مع المجتمعـات              التي توحي بأن و   

المحلية، وأن الالجئات يفضلن مناقشة تجاربهن مع جنود إناث وليس مع جنود ذكور، فƎن ضـم                
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نساء إلى العناصر العسكرية والشرطية والمدنية لعمليات حفظ السالم ال يزال يقتصر على الحـد               
 .األدنى

 
للحيلولة دون حدوثـه    (نساء أو الفتيات للعنف الجنسي فƎنهن يحتجن إلى الحماية          وحين تتعرض ال  

فالنساء والفتيات  . كما يحتجن إلى المساعدة المناسبة لعالج أي عواقب بدنية أو نفسية          ) مرة أخرى 
معرضات لمخاطر األمراض التي تنتقل عن طريق الجنس، والرضوƢ البدنية بل وحتى التشـويه        

ل، واإلجهاض، ومشاكل الدورة الشهرية، والصدمات واإلصابات النفسية ومشـاكل          البدني، والحم 
 .الصحة العقلية

 
فƎذا أدى االغتصاب إلى الحمل، تصبƠ النساء بحاجة إلـى الـدعم لمواجهـة العواقـب البدنيـة          

وقد يرغب بعضهن في إنهاء الحمل أو قد ترغمهن عائالتهن، أو الضرورة، علـى              . واالجتماعية
د تكون هذه الممارسة غير مشروعة أو غير مقبولة ثقافياً فـي بعـض المجتمعـات أو                 وق. ذلك

وقد يجد النساء أنفسهن مجبرات على إخفاء حملهن، وربما حاولن التخلص مـن الحمـل               . البلدان
وهناك عوامـل   . بأنفسهن أو اإلقدام على االنتحار لخوفهن أو عزوفهن عن طلب المعونة الطبية           

وقد تواجه الباقيات على قيد الحياة بعـد التعـرض لالغتصـاب أو             . ا الخوف عديدة تسهم في هذ   
وهذا فضالً عن احتمال    (منها على سبيل المثال النبذ أو العقاب        . للعنف الجنسي مزيداً من المشاكل    

تهديد الجناة لهن بالتعرض، هن أو عائالتهن، لمزيد من العنف إمـا مـا قمـن بـاإلبالƷ عـن                    
هذا بوجه خاص على المجتمعات الممعنة في التقليدية أو البطريركية التـي            ويصدق  ). االنتهاكات

تعلي من شأن طهارة المرأة وعفتها، فعندئذ قد ال تعتبر النساء والفتيات غير المتزوجات جديرات               
بالزواج في نظر عائالتهن ومجتمعاتهن، كما قد تتعرض الزوجات للرفض من جانب أزواجهـن              

اجه الباقيات على قيد الحياة، بعد تعرضهن للعنف الجنسي، مخاطر االتهام           كذلك قد تو  . وعائالتهن
 وهذه أمور ينظر إليها كجرائم قد يكون عقابها         –أو جلب العار على العائلة      / بالزنا أو الدعارة و   

إن االغتصاب، فضالً عما يسببه من معاناة شخصية بدنية ونفسـية، قـد             . "أو اإلعدام / السجن و 
واستخدامه بصورة مطردة يمكن    . فه عاراً للمرأة يؤدي إلى تهميشها هي وعائلتها       ينظر إليه بوص  

وفي كثير جداً من األحيان ال يتمكن       . أن يفضي إلى تدمير النسيج االجتماعي للجماعة المضطهدة       
ضحايا االغتصاب من تلقي خدمات طبية مناسبة في حاالت الطوارƏ، ما لـم تتـوافر اسـتجابة             

والبد أن يكون النهج الذي يتبع مع ضحايا االغتصاب واعياً بالتقاليد الثقافيـة             . ياةفورية إلنقاذ الح  
والدينية التي نشأن عليها، وقد يصعب العثور على المهارات المحددة الالزمة لذلك فـي أوقـات                

Əالطوار." 
 

 وفي السنوات األخيرة قامت منظمات دولية ومنظمات غير حكومية بوضع برامج نفسية لمساعدة            
النساء الالتي تعرضن لالغتصاب، وكان ذلك في البوسنة والهرسك وكوسوفو أساساً وإن كان قد              

وقد أوضحت التقييمات األولية لبعض المشروعات أن كثيراً مـن          . شمل بلداناً أخرى منها راوندا    
الزم مع  هذه البرامج قد استخدمت أفراداً وتقنيات من البلدان الغربية لم يتم تطويعها على النحو ال              

 مع وضع النساء الالتي بقين على       – وهو األهم    –الثقافات والعادات المحلية، كما لم تتم تطويعها        
الذي غالباً ما يكون منهجياً وواسع االنتشار كما        (قيد الحياة بعد تعرضهن أثناء الحرب لالغتصاب        

االضـطرابات  " لمفهوم   وقد ذكرت التقارير أن التطبيق الجامد     ). قد يتضمن صوراً متعددة لǘيذاء    
أثبت عدم مالءمته في كثير مـن األحيـان، ذلـك أن            " النفسية الناجمة عن إجهاد ما بعد الصدمة      

، حيث ظللن   "مستمرة"بل في حالة صدمة     " مرحلة ما بعد الصدمة   "ضحايا االغتصاب لم يكن في      
وفضالً . تسويتها بعد يعشن في مجتمع ال تزال االنتهاكات أو أوضاع النزاع مستمرة فيه أو لم يتم               
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عن ذلك، فƎن هذه البرامج كثيراً ما تنطوي على خطر جعل النساء الالتي بقين على قيـد الحيـاة     
بعد االغتصاب أكثر عزلة عن مجتمعاتهن، حيث يتعين تحديد هويتهن كضحايا لالغتصاب كـي              

اك فـي مثـل هـذه       ومن هنا، غالباً ما تفضل النساء عدم االشتر       . يستوفين معايير تلقي المساعدة   
وتشير الدراسة التي أجراها صندوق األمم المتحدة للسكان بشأن كوسوفو إلى واقعة تـم              . البرامج

فيها تجميع الالجئات حديثات الوصول وطلب علناً من اللواتي تعرضن لالغتصاب أن يتقدمن إلى              
ية مكبراً للصوت، في    في األسبوع الماضي استخدم أحد العاملين اإلنسانيين في منظمة دول         . "األمام

مخيم أقيم بمركز رياضي في تيرانا، لدعوة أي امرأة تعرضت للعنف للحضور إليـه للحصـول                
ولم يكن غريباً أن عدد الالتي قبلن أن يتم تحديد هويتهن على هذا النحو لم يتجاوز                ". على استبيان 

 الجنسي الالتـي لـم      كذلك يجب أن تكون المساعدة قادة على الوصول إلى ضحايا العنف          . اثنتين
 وال يقمن في مخيمات المشردين حيث يكون تقديم المعونة،          –يعمدن إلى الفرار من مناطق القتال       

أم التعرف على اللواتي بقين في مواقعهن، بين أسرهن ومجتمعاتهن المحلية،           . بداهة، أكثر سهولة  
ن المعـايير الموضـوعة     وفضالً عن ذلك، فƎ   . وتقديم الحماية والمساعدة لهن فأمر أصعب بكثير      

الستحقاق المساعدة قد تؤدي إلى استبعاد أشخاص بحاجة إليها، ومن هؤالء على سـبيل المثـال                
 .الذين تعرضوا لسوء المعاملة أثناء االعتقال) سواء كانوا ذكوراĄŽ أم إناثاً(المعتقلين السابقين 
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 :رجاء أن يشمل التقييم العناصر التالية

 .تحقق أهداف التدريب/ وح وض •  .كفاية الوقت المخصص للتدريب •
 .المواد المستخدمة •   .طريقة العمل •
 ؟)أدوات مختلفة/ طريقة عمل مختلفة (ماذا كان يمكن فعله بشكل مختلف  •  ماذا كان يمكن إلغاؤه أو إضافته؟ •
  .أي مالحظات أخرى •   أفضل الجلسات، لماذا؟ •
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 املالحظات التدريب 

أشكال 
  العنف

العنف 
  األسري

  االغتصاب

  اإلعالم

لنصنع 
  قانوننا

  احلملة

ف
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ــن
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
عـ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ال

 
  املعرض

 
 :صر التاليةرجاء أن يشمل التقييم العنا

 .تحقق أهداف التدريب/ وضوح  •  .كفاية الوقت المخصص للتدريب •
 .المواد المستخدمة •   .طريقة العمل •
 ؟)أدوات مختلفة/ طريقة عمل مختلفة (ماذا كان يمكن فعله بشكل مختلف  •  ماذا كان يمكن إلغاؤه أو إضافته؟ •
  .أي مالحظات أخرى •   أفضل الجلسات، لماذا؟ •

 يمǅǀ استƢداǋƈ ǃراƮƋ Ƽاƺية لǂتǂƴيقاƖ بدƟ ǅǋد ǍƬƽƈ: مưƟǘة
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 هل يستجيب الدليل الحتياجاتك يف العمل يف منظمتك؟ ملاذا؟ •

 هل هناك تدريبات ميكن االستغناء عنها؟ ملاذا؟ •

 اذا؟ما هي أكثر التدريبات اليت ميكنك استخدامها يف عملك؟ مل •

 هل هناك موضوعات أخرى ينبغي إضافتها للدليل من واقع عملك؟ ملاذا؟ •

 ؟لكبالنسبة يف هذا الدليل ما اجلديد  •

 
 يمǅǀ استƢداǋƈ ǃراƮƋ Ƽاƺية لǂتǂƴيقاƖ بدƟ ǅǋد ǍƬƽƈ: مưƟǘة


