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خطط العمل الوطنية املتعلقة 
بالعنف ضد املرأة



هيئة األمم املتحدة للمرأة هي منظمة تابعة لألمم املتحدة مكّرسة للمساواة بني 

الجنسني ومتكني املرأة، وهي مدافعة عاملية عن النساء الفتيات وقد تأسست لتعجيل 

التقدم نحو تلبية احتياجاتهن يف جميع أنحاء العامل.

تدعم هيئة األمم املتحدة للمرأة الدول األعضاء يف األمم املتحدة العاكفة عىل تحديد 

معايري عاملية لتحقيق املساواة بني الجنسني، وتعمل مع الحكومات واملجتمع املدين عىل 

تصميم القوانني والسياسات والربامج والخدمات الالزمة من أجل تنفيذ تلك املعايري. 

وتدعم الهيئة املشاَركة املتساوية للمرأة يف جميع مجاالت الحياة، وتركز عىل خمسة 

مجاالت ذات أولوية، وهي: زيادة القيادة واملشاركة النسائية؛ وإنهاء العنف ضد املرأة؛ 

وإرشاك املرأة يف جميع جوانب العمليات املعنية بالسالم واألمن؛ وتعزيز التمكني 

االقتصادي للمرأة؛ وجعل املساواة بني الجنسني أمراً مركزياً يف امليزنة الوطنية والتخطيط 

اإلمنايئ الوطني. وتنهض هيئة األمم املتحدة للمرأة أيضاً بتنسيق وتعزيز عمل منظومة 

األمم املتحدة الرامي إىل الدفع باملساواة بني الجنسني.

Copyright © UN WOMEN 2012



دليل

خطط العمل الوطنية املتعلقة 
بالعنف ضد املرأة

هيئة األمم املتحدة للمرأة

نيويورك،2012 



ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي(؛ وجانيت عامر )هيئة األمم املتحدة 

للمرأة(؛ وكارين بارت-أليكساندر )اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي(؛ وسويك بيفرز )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ(؛ 

وروبرتا كالرك )هيئة األمم املتحدة للمرأة(؛ ودينا ديليجيورجيس )هيئة األمم 

املتحدة للمرأة(؛ وأماندا فلوريس )مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان(؛ 

وماريا هريمينيا غراتريول-جاريدو )هيئة األمم املتحدة للمرأة(؛ وأنجيليكا 

هنت )إدارة شؤون اإلعالم باألمم املتحدة(؛ وروزينا ويلتشاير )الجامعة 

الكاريبية والسوق املشرتكة ملنطقة البحر الكاريبي(.

وتود هيئة األمم املتحدة للمرأة أن تسدي شكرا خاصا إىل الرا فريغوس، املقررة 

والخبرية االستشارية التي  اضطلعت  باملسؤولية الرئيسية عن تطوير اإلطار 

النموذجي املنبثق عن االجتامع مبساعدة راشيل غريرن وأرين ريتشاردسون، 

ووضعه يف صورته النهائية.

وللحصول عىل مزيد من املعلومات بشأن اجتامع فريق الخرباء، يرجى زيارة 

املوقع  االلكرتوين التايل:

 http://www.unwomen.org/evaw_egm_nap2010.

يستند هذا الدليل إىل النتائج التي انبثقت عن اجتامع فريق خرباء بشأن 

املامرسات الجيدة يف مجال خطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة. 

وقد دعت إىل عقد هذا االجتامع هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني 

ومتكني املرأة، هيئة األمم املتحدة للمرأة)1(، بالتعاون مع املقر دون 

اإلقليمي ملنطقة البحر الكاريبي للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا 

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بورت – أوف – سبني، ترينيداد وتوباغو، يف 

أيلول/سبتمرب 2010.

وتود هيئة األمم املتحدة للمرأة أن تنوه مع التقدير باألعامل التي اضطلع 

بها املشاركون يف اجتامع فريق الخرباء الذي عقد يف أيلول/سبتمرب 2010، 

وهم زاريزانا عبد العزيز )ماليزيا(؛ ومارتا بيسريا أمايت )اسبانيا(، 

وكريس براديل )كندا(؛ وسوزانا شيارويت )األرجنتني(؛ وكوليت دي تروي 

حق  فريغوس )اسرتاليا(؛ وشريين  جابري )األردن(؛ والرا  )بلجيكا(؛ وعفاف 
)بنغالديش(؛ ولفنيس جامبايا – نياكوجارا )زميبابوي(؛ وكيتيفان خوتسيشفييل 
مابويا )أوغندا(؛ وليني  ج. لويس )كندا/بليز(؛ ومبارك  )جورجيا(؛ وديربا 

بينيديكتي نريسناس )الرنويج(؛ وماريا فريناندا بوراس سريانو )إكوادور(؛ 

ونيكوال بوبوفيتش )أملانيا(؛ وإمييلني ل. فريزوسا )الفلبني(؛ وجود واطسون 

املتحدة  األمم  كيانات  ممثلو  أيضا  االجتامع  يف  املتحدة(. وشارك  )اململكة 
والهيئات الحكومية الدولية التالية أسامؤهم: ديان أملرياس )اللجنة االقتصادية 

األمم  القرار 289/64، هيئة  العمومية، مبوجب  الجمعية  1  يف 2 متوز/يوليه 2010، أنشأت 
املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، عن طريق إدماج مكتب املستشارة الخاصة للقضايا 

الجنسانية والنهوض باملرأة، وشعبة النهوض باملرأة باألمانة العامة، وصندوق األمم املتحدة االمنايئ، 

واملعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة. وبدأ تشغيل هيئة األمم املتحدة للمرأة 

يف 1 كانون الثاين/يناير 2011. وقد عقد اجتامع فريق الخرباء بناء عىل دعوة من شعبة األمم 

املتحدة للنهوض باملرأة سابقا.
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كثري من أشكال العنف هذه أيضا )أو بصفة خاصة( عىل الفتيات يف حني ترتتب 

عىل عنف العشري آثار بالنسبة لألطفال من الجنسني)5(.

وتختلف أشكال العنف ضد املرأة بحسب السياقات االجتامعية والتاريخية 

واالقتصادية والثقافية والسياسية يف البلدان املختلفة، ويجب لعملية وضع 

إطار مفاهيمي للسياسات أن تستجيب لهذه السياقات. وغالبا ما تكون مظاهر 

العنف ضد املرأة متعددة و/أو مرتابطة و/أو متكررة. ذلك أن املرأة ميكن 

أن تعاين من العنف يف األرسة، أو يف املجتمع املحيل، أو عىل أيدي الدولة، مع 

امتداد بعض أشكال العنف )مثل االتجار والعنف يف حاالت النزاع املسلح( 

لتشمل أطرا أخرى. وتتشكل تجربة املرأة مع العنف باملعايري الثقافية والسياق 

االجتامعي واالقتصادي والسيايس الذي تعيش يف ظله. كام تتأثر أشكال وطبيعة 

ما تعانيه املرأة من عنف بعوامل من قبيل األصل العرقي واإلثني والطبقة 

واملكانة االجتامعية والوضع من حيث كونها مهاجرة أو الجئة، والسن، 

والدين، وامليول الجنسية، والحالة الزواجية، والحالة من حيث اإلعاقة ومن 

حيث إصابتها بفريوس نقص املناعة البرشية.

والسياق االجتامعي والسيايس واالقتصادي الذي يحدث فيه العنف، والذي 

يجري يف إطاره وضع السياسات وتنفيذها، له أثر كبري عىل صياغة خطط العمل 

الوطنية. فالدول التي كانت يف حالة نزاع يف اآلونة األخرية أو متر حاليا بحالة 

نزاع تتوخى منع العنف ضد املرأة أو التصدي له بصورة مختلفة، عىل سبيل 

املثال، عن الدول التي مل تشهد مؤخرا أي نزاعات. كام أن الشيوع النسبي 

ملختلف أشكال العنف ضد املرأة وطبيعة تلك األشكال قد يتطورا مع مرور 

البلدان بتحوالت دميوغرافية أو اقتصادية أو اجتامعية أو ثقافية، ويلزم أن 

تكون السياسات قادرة عىل رصد ذلك التطور واالستجابة له. وسيلزم أن تقوم 

الدول بصياغة خططها بطريقة تستجيب بأقىص درجة من الفعالية ألشكال 

العنف املعينة ضد املرأة التي تحدث يف أقاليمها وسياقاتها الوطنية التي تنفرد 

بها. أما الدول األصغر حجام، أو تلك التي تكون قواعد مواردها محدودة، 

فسيلزم أن تحدد أولويات ما تتخذه من إجراءات وأن تضطلع بتلك اإلجراءات 

عىل أساس الهياكل األساسية القامئة، وتحقيق أقىص استفادة ممكنة من فرص 

الرشاكة املتاحة مع املجتمع املدين واملؤسسات الدولية.

والسياسة الرشيدة ال تكمن فحسب يف وثائق السياسات ذاتها، بل أيضا يف 

امتالك زمام الشؤون السياسية، وأنشطة الدعوة التي يقوم بها املجتمع املدين، 

واألبحاث، واملامرسة، والخربة يف مجال السياسات التي تشكل الركيزة التي 

تستند إليها تلك الوثائق. وقد انطلق قدر كبري من املامرسات يف هذا امليدان، 

عىل مدى التاريخ، من منظامت املجتمع املدين، وبالنظر إىل األطر الزمنية 

لدورات السياسات وامليزانية، فقد يتطلب األمر عدة سنوات ليك تصبح 

املامرسات الجيدة مرتسخة متاما يف وثائق السياسات. والغالبية العظمى من 

األمني  الفعل، دراسة  إىل  القول  املرأة: من  ضد  املتحدة )2006( إنهاء العنف  األمم  5  انظر 
.)1.Corr .1و A/61/122/Add.1( العام

تقع عىل الدول التزامات واضحة مبوجب القانون الدويل بأن تتصدى للعنف ضد 

املرأة. ويتعني عىل الدول إيالء العناية الواجبة ملنع أعامل العنف ضد املرأة؛ 

والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم؛ وتوفري سبل االنتصاف واالغاثة 

للضحايا. ويرد االشرتاط الذي يقيض باعتامد وتنفيذ خطط عمل وطنية للتصدي 

للعنف ضد املرأة يف الصكوك الدولية واالقليمية ووثائق السياسات املتعلقة 

بحقوق اإلنسان. ويشكل اعتامد وتنفيذ خطط عمل وطنية متعددة القطاعات 

للتصدي للعنف ضد املرأة احدى النتائج الرئيسية الخمس التي تهدف حملة 

األمني العام  بعنوان  “اتحدوا إلنهاء العنف ضد املرأة” إىل تحقيقها يف جميع 

البلدان بحلول عام 2015)2(.

وقد سلمت دول كثرية برضورة اتباع نهج منسق ومستدام للتصدي ملشكلة 

العنف ضد املرأة، وهي املشكلة التي تتسم بقدر كبري من الخطورة واالسترشاء 

والتجذر. وتشكل برامج النشاط االسرتاتيجية الطويلة األجل – التي تعالج 

األسباب األساسية للعنف ضد املرأة وتعزز نظم التصدي له – سمة من سامت 

السياسة التي يجري اتباعها مؤخرا يف هذا املجال، وذلك عىل عكس النهج املتبع 

يف السابق والقائم بدرجة أكرب عىل ردود األفعال. وتعد خطط العمل الوطنية 
عنرصا أساسيا يف هذا الجهد حيث توفر ‘مخططات إلنهاء العنف ضد املرأة’)3( 

تتسم بكونها شاملة ومتعددة القطاعات ومستدامة. وهذه الخطط متكن جميع 

القطاعات املعنية من تنسيق ومنهجة أنشطتها، وتقييم املبادرات والبناء عىل 

أسسها بحيث تظل النهج املتبعة قادرة عىل التكيف واالستجابة لسنوات مقبلة.

وقد تطورت األبحاث واألدلة املتعلقة بأسباب العنف ضد املرأة وعواقبه 

تطورا كبريا عىل مدى العقد املايض. ومن الواضح اآلن أن أغلب أشكال العنف 

هذه  من  املرأة، وكثري  تعرفهم  أشخاص  أيدي  عىل  ضد املرأة)4( تحدث 

األشكال يتم التعتيم عليها باعتبارها تشكل جانبا من الحياة أو الثقافة 

األرسية/الخاصة. ويشمل العنف ضد املرأة عنف العشري – وهو أكرث األشكال 

شيوعا عىل الصعيد العاملي، ويتضمن األفعال القرسية جنسيا ونفسيا وجسديا 

من جانب األزواج أو الخالن الحاليني أو السابقني – فضال عن قتل اإلناث، 

والعنف الجنيس عىل أيدى أفراد من غري العرشاء، والتحرش الجنيس، واالتجار، 

واالستغالل الجنيس، واملامرسات التقليدية الضارة مثل العنف املرتبط باملهور، 

والزواج املبكر، وتشويه/ برت األعضاء التناسلية لإلناث، والجرائم املرتكبة باسم 

املرأة. ويؤثر  معاملة  االنتقايئ، وإساءة  املولودات، واالجهاض  ‘الرشف’، وقتل 

بيانات  قاعدة  زيارة  اعتمدت، يرجى  التي  الوطنية  العمل  خطط  بشأن  معلومات  عىل  2  للحصول 
األمني العام لألمم املتحدة املتعلقة بالعنف ضد املرأة، وهي متاحة عىل املوقع

 http://www.un.org/esa/vawdatabase.
3  انظر قرارات الجمعية العمومية لألمم املتحدة  61/143، الفقرة 8، و63/155، الفقرة 16، 

و 65/187، الفقرة 16، بشأن تكثيف الجهود للقضاء عىل جميع أشكال العنف ضد املرأة.

النموذجي  االطار  هذا  املرأة’ يف  ضد  مصطلح ‘العنف  املصطلحات: يستخدم  بشأن  4  مالحظة 
لإلقرار بالطابع املحدد، واألثر الالتناسبي، للعنف الجنساين عىل املرأة. ويقصد به أن يشمل 

العنف الجنساين ضد الفتيات. أما املصطلح البديل، وهو ‘العنف الجنساين’، فيستخدم أحيانا يف 

خطط العمل الوطنية، ويكرر استخدامه هنا عند اإلشارة إىل هذه الخطط مبارشة. ومصطلح العنف 

الجنساين هو مصطلح أشمل من الوجهة التقنية، حيث أن الرجل أيضا قد يكون ضحية للعنف الجنساين 

العرقي’(. أو ‘التطهري  التعذيب  أشكال  أحد  باعتباره  )مثال، الخيص 

مقدمة
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الخطة عىل األجل الطويل عىل إحداث التغيري، مبا يف ذلك الحوكمة، ومشاركة 

املجتمع املدين، واستعراض الترشيعات والسياسات، واالضطالع بربامج لتنمية 

القوى العاملة، ووضع نظم للتمويل املستمر؛

الفصل 3-4: اسرتاتيجيات من أجل الوقاية األولية من العنف ضد املرأة من 

خالل تغيري املواقف وإجراء تغيريات تنظيمية وثقافية؛

الفصل 3-5: اسرتاتيجيات إلنشاء منظومة منسقة ومتكاملة لالستجابة، 

تشمل رعاية ضحايا العنف ضد املرأة/الناجيات منه، ودعمهن ومتكينهن، 

ومساءلة مرتكبيه؛

الفصل 3-6: تنفيذ خطط عمل وطنية؛

الفصل 3-7: اسرتاتيجيات التقييم والرصد واالبالغ لكفالة مواصلة التحسني 

وبناء األدلة من أجل اإلجراءات التي ستتخذ يف املستقبل.

ومن املأمول أن يكون الدليل مفيدا للدول األعضاء وغريها من األطراف صاحبة 

املصلحة يف تعزيز خطط العمل القامئة املتعلقة بالعنف ضد املرأة، ووضع خطط 

عمل جديدة وشاملة.

وهناك وثيقة مصاحبة هي دليل الترشيعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة وملحق 

لها هو ملحق بشأن “املامرسات الضارة” باملرأة، صادران عن هيئة األمم 

املتحدة للمرأة، يوفران مبادئ توجيهية بشأن الترشيعات الشاملة املتعلقة 

بالعنف ضد املرأة. والدليل وامللحق متاحان عىل املوقع:

 http://www.unwomen.org/handbook-for-legislation-on-vaw.

التوصيات الواردة يف هذا الدليل ترد مبارشة يف الخطط القامئة، يف حني تشري 

توصيات أخرى إىل جوانب غري موثقة أو غري عامة لعملية تقرير السياسات، 

ولكن اجتامع فريق الخرباء يعتربها رضورية لنجاح خطط العمل الوطنية.

ويعمد الدليل إىل تجميع املعارف الراهنة املتعلقة بالسياسات الفعالة ملنع 

العنف ضد املرأة والتصدي له، ويبني بصورة محددة الكيفية التي تقوم بها 

الدول بتطوير تلك السياسات وتنفيذها يف سياقاتها الخاصة بها. وال تشكل 

الوثيقة بحد ذاتها خطة منوذجية، ولكنها تحدد مبادئ توجيهية ملساعدة مقرري 

السياسات والقامئني بجهود الدعوة عىل صياغة خطط فعالة. وهي تستند إىل 

املامرسات الجيدة املوجودة يف خطط الدول ومشورة الخرباء من مختلف 

البلدان واملناطق. وقد صممت املبادئ التي تبلورها بحيث ميكن تطبيقها 

بغض النظر عن السياق السائد يف أية دولة بعينها أو حجمها أو قاعدة 

مواردها، وإن كان أسلوب التنفيذ قد يختلف من دولة إىل أخرى.

ويحدد الدليل أوال اإلطار القانوين والسياسايت الدويل واإلقليمي الذي ينيط 

بالدول مهمة اعتامد وتنفيذ خطط عمل وطنية للتصدي للعنف ضد املرأة. ثم 

يعرض بعد ذلك إطارا منوذجيا لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد 

املرأة، الذي يضع توصيات، مصحوبة بتعليقات توضيحية وأمثلة للمامرسات 

الجيدة يف املجاالت التالية:

الفصل 3-1: مبادئ توجيهية لتحديد املشكلة وإرساء فهم مشرتك للعنف 

ضد املرأة؛

الفصل 3-2: عمليات التنمية الالزمة لوضع خطط عمل وطنية؛

الفصل 3-3: الهياكل واإلجراءات الشاملة لعدة قطاعات التي تكفل قدرة 
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والسياسا الدويلوالسياسا الدويل

2
االطار القانو� 

واإلقليمي

ترد االشرتاطات التي تقيض باعت�د وتنفيذ خطط عمل وطنية للتصدي للعنف ضد املرأة يف الصكوك 

الدولية لحقوق اإلنسان واملتعلقة بالسياسات.
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تقوم  بأن  اإلنسان  بحقوق  املعنية  اللجنة  والعنف األرسي)10(. وأوصت 

الدول األطراف بتنفيذ خطط عمل وطنية بشأن العنف ضد املرأة)11(، يف 

حني ناشدت لجنة حقوق الطفل الدول األطراف أن تكفل تنفيذ خطط عمل 

مناهضة  لجنة  وطنية ملكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث)12(. وأوصت 

التعذيب بأن تنظر الدول يف اعتامد خطط عمل وطنية ملنع واستئصال 

العنف ضد النساء واألطفال، فضال عن مكافحة االتجار بالبرش)13(. ورحبت 

لجنة القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي بخطط العمل الوطنية 

املتعلقة باالتجار، وشجعت تنفيذها تنفيذا فعاال)14(.

E/C.12/1/Add.38  10، الفقرة 36، و E/C.12/1/Add.108، الفقرة 
52، و E/C.12/HUN/CO/3، الفقرة 43.

 ،CCPR/C/SDN/OC/3 الفقرة 17، و ،CCPR/C/AUS/CO/5  11
الفقرة 14.

CRC/C/RMC/CO/2 12، الفقرة 60.

CAT/C/BDI/CO/1  13، الفقرة 18، و CAT/C/SRB/CO/1، الفقرة 
21، و CAT/C/LVA/CO/2، الفقرة 20.

 .CERD/C/AZE/CO/6 14

تدعو الهيئات املنشأة مبوجب املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، التي تتوىل 

رصد تنفيذ املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، بصفة منتظمة، الدول األطراف 

إىل وضع وتنفيذ ورصد خطط عمل وطنية للتصدي للعنف ضد املرأة. 

وقد أوصت اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة العديد من 

الدول األطراف بأن تقوم بوضع واعتامد وتنفيذ خطط عمل وطنية شاملة 

ومتعددة القطاعات ملكافحة العنف ضد املرأة وإنشاء آلية مؤسسية لتتوىل 

تنسيق التدابري املتخذة يف هذا الشأن ورصدها وتقييم مدى فعاليتها)6(. وقد 

أوصت تلك اللجنة باعتامد خطة من هذا القبيل بشأن مختلف أشكال 

أهمية  اللجنة  تلك  أبرزت  العنف ضد املرأة، مثل العنف األرسي)7(. كام 

االقتصادية  الحقوق  لجنة  تخصيص موارد كافية لذلك الغرض)8(. وأوصت 

واالجتامعية والثقافية بأن تقوم الدول األطراف باعتامد وتنفيذ خطط 

عمل وطنية ملكافحة العنف ضد املرأة)9(، مبا يف ذلك االتجار باألشخاص 

املرأة،  ضد  التمييز  بالقضاء عىل  املعنية  املثال )SUPP( A/57/38 )اللجنة  سبيل  6  عىل 
2002(، الفقرة 332، و CEDAW/C/AUT/CO/6، الفقرة 24، و 

 ،CEDAW/C/FIN/CO/6 الفقرة 20، و ،CEDAW/C/LUX/CO/5
الفقرة 16 و CEDAW/C/RWA/CO/6، الفقرة 26.

املثال CEDAW/C/EST/CO/4، الفقرة 17، و  سبيل  7  عىل 
CEDAW/C/TLS/CO/1، الفقرة 30.

CEDAW/C/SWE/CO/7 8، الفقرة 29.

E/C.12/KHM/CO/1 9، الفقرة 20، و E/12.C/AUS/CO/4، الفقرة 22.
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االستنتاجات املتفق عليها للجنة، املتعلقة بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز 

والعنف ضد الطفلة لعام 2007 الدول األعضاء عىل وضع خطط عمل وطنية 

فعالة، يف حني تدعو استنتاجاتها املتفق عليها املتعلقة بالعنف ضد املرأة 

لعام 1998 الحكومات إىل “وضع خطط أو برامج أو اسرتاتيجيات 

وطنية شاملة منسقة ومتعددة التخصصات” تحدد فيها “أهداف وجداول 

زمنية للتنفيذ، واتخاذ إجراءات فعالة النفاذها عىل الصعيد املحيل، بوضع آليات 

للرصد تشرتك فيها جميع األطراف املعنية، مبا يف ذلك إجراء مشاورات مع 

املنظامت النسائية”)20(.

ويف قرار مجلس حقوق اإلنسان 12/14 املؤرخ 18 حزيران/يونيه 

العنف  أشكال  جميع  القضاء عىل  إىل  الرامية  الجهود  ترسيع  2010 بشأن 
ضد املرأة: ضامن التزام الحرص الواجب ملنع العنف، يحث املجلس الدول 

عىل وضع خطط عمل أو تعزيز املوجود منها للقضاء عىل العنف ضد النساء 

والفتيات، عىل أن تحدد فيها بوضوح املسؤوليات الحكومية عن منع العنف 

وأن تدعمها باملوارد البرشية واملالية والتقنية الالزمة، مبا يف ذلك وضع أهداف 

محددة زمنيا وقابلة للقياس وترسيع عملية تنفيذ خطط العمل الوطنية 

القامئة. كام طلبت لجنة حقوق اإلنسان سابقا إىل الدول “أن تقوم، عىل 

جميع املستويات املالمئة، بصياغة وتنفيذ وتعزيز خطط عمل، مبا يف ذلك 

وضع أهداف محددة زمنيا وقابلة للقياس ... للقضاء عىل العنف ضد النساء 

العامل  للفريق  التاسع  التقرير  عام 2005، ذكر  والفتيات”)21(. ويف 

املعني باملامرسات التقليدية الضارة بصحة املرأة والطفل والتابع للجنة الفرعية 

لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان أن “خطط العمل الوطنية تظل أدوات هامة 

لوضع تدابري شاملة تهدف إىل مكافحة العنف ضد املرأة”)22(.

وقد ضمنت املقررة الخاصة املعنية بالعنف ضد املرأة تقاريرها مؤرشات من 

لعام 2002 بشأن  تقريرها  أجل التنفيذ الفعال لخطط العمل)23(. ويف 

املامرسات الثقافية التي تتبع داخل األرسة، والتي تتسم بالعنف ضد املرأة، 

أوصت املقررة الخاصة بأن تضع الدول “خطط عمل وطنية للقضاء عىل العنف 

يف األرسة، وخاصة ما يتصل منه باملامرسات الثقافية”)24(. 

.http://www.unwomen.org/csw/agreedconclusions 20 انظر

ضد  العنف  القضاء عىل  سابقا 14/2005 لعام 2005 بشأن  اإلنسان  حقوق  لجنة  21  قرار 
املرأة، الفقرة 17 )ل(؛ انظر أيضا القرار 45/2003 لعام 2003 بشأن املوضوع ذاته.

تطور  عن  والنهايئ  التاسع  املتحدة )2005(، التقرير  لألمم  واالجتامعي  االقتصادي  22  املجلس 
الحالة فيام يتعلق بالقضاء عىل املامرسات التقليدية التي تؤثر يف صحة املرأة والطفلة، 

E/CN.4/Sub.2/2005/36 )11 متوز/يوليه 2005(، الفقرة 87.

.A/HRC/7/6 23  انظر

E/CN.4/2002/83 24، الفقرة 126.

يدعو عدد كبري من صكوك السياسات إىل اعتامد خطط عمل وطنية ملكافحة 

العنف ضد املرأة.

ويحث منهاج عمل بيجني، الذي اعتمده املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة 

يف عام 1995، الحكومات عىل القيام، عىل جميع الصعد املالمئة، بصياغة 

وتنفيذ خطط عمل من أجل القضاء عىل العنف ضد املرأة)15(. ويطلب 

اعالن القضاء عىل العنف ضد املرأة لعام 1993، الذي اعتمدته الجمعية 

العمومية، إىل الدول “أن تدرس إمكانية وضع خطط عمل وطنيه لتعزيز حامية 

املرأة من جميع أشكال العنف، أو أن تدرج أحكاما لذلك الغرض يف الخطط 

املوجودة بالفعل، آخذة يف االعتبار، حسب االقتضاء، أي عون ميكن أن تقدمه 

املنظامت غري الحكومية، وال سيام منها املنظامت املعنية مبسألة العنف ضد 

املرأة )املادة 4 )هـ((”)16(.

ويف السنوات األخرية، دأبت الجمعية العمومية بصورة منتظمة عىل دعوة الدول 

األعضاء إىل اعتامد وتعزيز خطط عمل وطنية بشأن العنف ضد املرأة. فالقرار 

بتكثيف  األول/ديسمرب 2006 واملتعلق  143/61 املؤرخ 19 كانون 
الجهود للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، عىل سبيل املثال، حث 

الدول األعضاء عىل وضع أو تعزيز خطط عمل وطنية بشأن القضاء عىل العنف 

ضد املرأة، مدعمة باملوارد البرشية واملالية والتقنية الالزمة، مبا يف ذلك أهداف 

ذات إطار زمني وميكن قياسها، واالرساع بوترية تنفيذ خطط العمل الوطنية القامئة 

التي تقوم الحكومات بشكل منتظم برصدها وتحديثها، مع مراعاة مدخالت 

املجتمع املدين، ال سيام املنظامت والشبكات النسائية، وغري ذلك من األطراف 

األول/ديسمرب  القرار 155/63 املؤرخ 18 كانون  املعنية)17(. ويف 

القيام، “بالرشاكة  عىل  الدول  الجمعية  ذاته، حثت  املوضوع  2008 بشأن 
مع جميع الجهات املعنية، بوضع خطة وطنية متكاملة وشاملة مكرسة ملكافحة 

العنف ضد املرأة بجميع جوانبه، تشمل جمع البيانات وتحيلها واتخاذ التدابري 

ملنع العنف والحامية منه والقيام بحمالت تثقيف وطنية”؛ وإنشاء آليات وطنية 

لرصد وتقييم تنفيذ خطط العمل الوطنية املتعلقة بالقضاء عىل العنف ضد النساء 

والفتيات، بطرق منها استخدام مؤرشات وطنيه؛ وتوفري الدعم املايل الكايف لتنفيذ 

خطط العمل الوطنية هذه)18(.

وتشدد لجنة وضع املرأة، يف قرارها 7/54 الصادر يف آذار/مارس 2010 

بشأن القضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، عىل أهمية اعتامد خطط 

عمل وطنية شاملة ومتعددة التخصصات بشأن القضاء عىل تشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث، تتضمن أهدافا ومؤرشات واضحة وتدابري وطنية للرصد الفعال 

وتقييم األثر والتنسيق، وتخصيص ما يكفي من املوارد لتنفيذها)19(. وتحث 

15 الفقرة 124 )ي(.

.A/RES/48/104 16

املتحدة 143/61، الفقرة 8 )ع(. لألمم  العمومية  الجمعية  17 قرار 

املتحدة 155/63، الفقرات 16 )أ( و )و( و )ز(. انظر  لألمم  العمومية  الجمعية  18  قرار 
أيضا قرار الجمعية العمومية لألمم املتحدة 187/65، الفقرة 16.

املتحدة 7/54 لعام 2010، الفقرتان 8 و 17. انظر  باألمم  املرأة  وضع  لجنة  19  قرار 
أيضا قرار لجنة وضع املرأة 2/51 لعام 2007.
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تدعو الحكومات إىل اعتامد تدابري مختلفة والنظر يف وضع خطة عمل وطنية 

ملكافحة العنف ضد املرأة )املادة ‘13’(. وتويص الجمعية الربملانية ملجلس 

أوروبا، يف قرارها 1512 )2006( املعنون “برملانات متحدة يف مكافحة 

العنف األرسي ضد املرأة”، بأن تعتمد الربملانات الوطنية للدول األعضاء يف مجلس 

عام 2009،  أوروبا خطط وطنية لوضع حد للعنف املنزيل ضد املرأة)28(. ويف 

اتخذت الجمعية القرار 1681 بشأن الحاجة املاسة إىل مكافحة ما تسمى 

بـ “جرائم الرشف” الذي يدعو الدول األعضاء يف مجلس أوروبا إىل “وضع 
وتنفيذ خطط عمل وطنية ملكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف 

املرتكب باسم ما يسمى بـ ‘الرشف’”. وتتمثل أهداف حملة مجلس أوروبا 

ملكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف األرسي، يف تشجيع تنفيذ تدابري فعالة 

ملنع ومكافحة العنف ضد املرأة، من خالل الترشيعات وخطط العمل الوطنية 

والقيام بصفة منتظمة برصد التقدم املحرز)29(.

ويحث الربملان األورويب لالتحاد األورويب، يف قراره املؤرخ 26 ترشين الثاين/

نوفمرب 2009 بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة، “الدول األعضاء عىل 

ادخال تحسينات عىل قوانينها وسياساتها الوطنية ملكافحة جميع أشكال العنف 

ضد املرأة، وبخاصة عن طريق وضع خطط عمل وطنية شاملة ملكافحة العنف 

ضد املرأة، وأن تتضمن تلك الخطط تدابري محددة ملنع عنف الرجل، 

وحامية الضحايا، ومقاضاة املرتكبني” )املادة 1(. ويف آذار/مارس 2009، 

اتخذ الربملان األورويب القرار INI( 2071/2008( بشأن مكافحة تشويه 

األعضاء التناسلية لإلناث يف االتحاد األورويب، وطلب إىل الدول األعضاء اعتامد 

خطط عمل وطنية تهدف إىل حظر مامرسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث من 

االتحاد األورويب. وقد أصدرت اللجنة االقتصادية واالجتامعية األوروبية، وهي 

هيئة استشارية تابعة لالتحاد األورويب، فتوى بشأن العنف األرسي ضد املرأة يف 

عام 2006، أوصت فيها بأن تقوم كل دولة من الدول األعضاء باعتامد خطة 

ميثاق  أوروبا  مجلس  عمل وطنية ملكافحة العنف األرسي)30(. ومؤخراً، أقر 

منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف األرسي )2011، مل يدخل حيز 

النفاذ حتى اآلن(، ويدعو امليثاق الدول األعضاء إىل »إقرار وتنفيذ سياسات 

فعالة وشاملة ومنسقة عىل مستوى البالد تتضمن جميع اإلجراءات ذات الصلة 

ملنع ومكافحة ... وتوفري استجابات كلية للعنف ضد املرأة‘ )املادة 7(.

ويف جنوب رشق آسيا، يشجع إعالن عام 2004 بشأن القضاء عىل العنف ضد 

املرأة يف منطقة رابطة أمم جنوب رشق آسيا، الدول عىل “القضاء عىل جميع 

أشكال العنف ضد املرأة من خالل تنفيذ سياسات وبرامج”.

املرأة. ضد  األرسي  العنف  رقم 1582 )2002(بشأن  الجمعية  توصية  أيضا  28  انظر 

األرسي،  العنف  املرأة، وبخاصة  ضد  العنف  ملكافحة  العمل  فرقة  ذلك، أدرجت  غىل  29  باالضافة 
التابعة ملجلس أوروبا، يف تقرير نشاطها النهايئ لعام 2008، توصيات شتى بشأن خطط 

العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة، مثل إرشاك الرجل يف العملية وتخصيص ميزانية محددة 

.)EG - TFV )2008( 5 rev 1 ومالمئة )انظر

املرأة )فتوى  ضد  األرسي  العنف  بشأن  األوروبية  واالجتامعية  االقتصادية  اللجنة  30  فتوى 
 416/2006 DE/SL AZ/AS/nk/um/ds-AZ/nk ،)مببادرة ذاتية

SOC/218-CESE، بروكسل، 16 آذار/مارس 2006، الفقرة 4-1(.

يجري تكميل االطار القانوين والسياسايت الدويل املبني أعاله عىل مدى الزمن 

باعتامد أطر قانونية وسياساتية عىل الصعيد اإلقليمي.

فربوتوكول امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا، 

الذي اعتمد االتحاد األفريقي يف عام 2003، يقيض بأن تقوم الدول األطراف 

باعتامد وتنفيذ تدابري مالمئة لكفالة حامية حق كل إمرأة يف احرتام كرامتها 

وحامية املرأة من جميع أشكال العنف، ال سيام العنف الجنيس واللفظي )املادة 

وفعالة  مالمئة  تدابري  األطراف  الدول  تتخذ  املادة 4 بأن  3(. وتقيض 
العتامد ما قد يلزم من تدابري ترشيعية وإدارية واجتامعية واقتصادية 

أخرى لكفالة منع جميع أشكال العنف ضد املرأة واملعاقبة عليها والقضاء 

عليها. ويطلب امليثاق األفريقي للشباب لعام 2006 إىل الدول “وضع 

برامج عمل توفر الدعم القانوين والبدين والنفيس للفتيات والشابات الاليت 

تعرضن للعنف واإليذاء بحيث يتسنى لهن االندماج مرة أخرى متاما يف الحياة 

االجتامعية واالقتصادية” )املادة 23 )م((. ويف مؤمتر االتحاد األفريقي 

لوزراء الصحة لعام 2007، اعتمد مرشوع خطة عمل بشأن منع العنف يف 

أفريقيا، يحدد النساء والفتيات بوصفهن األكرث ترضرا من العنف. وهو يحدد 

تدابري يلزم اتخاذها يف مجاالت اسرتاتيجية رئيسية، مثل منع العنف، وتعزيز 

املساواة بني الجنسني، ودعم الضحايا، وإجراء األبحاث، وال يخاطب الدول 

األعضاء فحسب، ولكن أيضا الهيئات الحكومية الدولية اإلقليمية ورشكاء 

التنمية. وهو يتضمن أيضا مبادئ توجيهية لوضع خطط عمل وطنية. 

ويف األمريكتني، تقيض اتفاقية البلدان األمريكية بشأن منع العنف ضد املرأة 

والقضاء عليه واملعاقبة عليه )اتفاقية بيليم دو بارا( التي اعتمدت يف عام 

إبطاء،  ودون  املناسبة  الوسائل  األطراف، بكل  الدول  تنتهج  1994، بأن 
سياسات تستهدف منع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله. وقد 

اعتمد خرباء آلية متابعة اتفاقية بيليم دو بارا مجموعة من املؤرشات بشأن 

لنصف  تقريرهم  خطط العمل الوطنية لتنفيذ املادة 8 من املعاهدة)25(. وينص 

الكرة الغريب الذي اعتمد يف عام 2008 عىل إجراء استعراض شامل وتحليل 

لخطط العمل الوطنية التي اعتمدتها الدول األطراف يف تنفيذها لالتفاقية)26(. 

ويف خطة العمل، التي اعتمدت يف مؤمتر القمة الثالث لألمريكتني يف عام 

2001، التزمت الدول بوضع سياسات ومامرسات إضافية ملكافحة العنف ضد 
املرأة، مبا يف ذلك العنف األرسي)27(. 

وقد اتخذ عدد من اإلجراءات عىل الصعيد األورويب. وهذه اإلجراءات اتخذت 

بناء عىل تكليف من مجلس أوروبا يف توصيته )2002( 5 الصادرة عن لجنة 
الوزراء إىل الدول األعضاء بشأن حامية املرأة من العنف، وهي التوصية التي 

يف  املحددة، مبا  التدابري  من  مبجموعة  االضطالع  عىل  األطراف  الدول  املادة 8، توافق  25  مبوجب 
ذلك تنفيذ برامج، ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه والقضاء عليه.

 ،MESECVI/CEVI/doc.16/08 rev.1 ،OEA/Ser.L/II.7.10  26
18 متوز/يوليه 2008.

http://www.summit-americas.org/Documents%20  27
.for%20Quebec%20City%20Summit/Quebec/plan-e.pdf
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بالعنف ضد املرأة
العمل الوطنية املتعلقةالعمل الوطنية املتعلقة
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أي عمل أو سلوك، قائم عىل نوع الجنس، يتسبب يف وفاة إمرأة أو إيذائها أو 

معاناتها جسديا أو جنسيا أو نفسيا، سواء يف املجال العام أو الخاص.

وربط خطط العمل الوطنية مبعاهدات حقوق اإلنسان يسلم بأن املطالبات 

املتعلقة بكفالة الحقوق، مبا يف ذلك حق املرأة يف العيش يف ظل بيئة خالية من 

العنف، ال ميثل ‘مطالب جديدة’ ولكنها مطالب تشكل عن حق جزءا من واجب 

الدول مبوجب القانون الدويل. وخطط العمل الوطنية توفر للدول فرصة ال 

لصياغة استجابة فعالة وشاملة ومالمئة عىل الصعيد الوطني اللتزاماتها مبوجب 

املعاهدات واملعايري الدولية املتصلة بالعنف ضد املرأة فحسب، بل أيضا لبيان تلك 

االستجابة، وبالتايل املساعدة يف عملية االبالغ إىل الهيئات الدولية. وتصبح الخطة 

إقرارا مبسؤولية الحكومات أمام املرأة ذاتها، وأمام جميع مواطنيها، وأمام املجتمع 

الدويل. وميكن أيضا للمعاهدات، مثل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز 

ضد املرأة، والنصوص امللحقة بها، أن توفر توجيهات للدول يف مجاالت عمل معينة 

بشأن منع العنف ضد املرأة والتصدي له.

وينبغي أن تؤخذ االلتزامات واملبادئ املتعلقة بحقوق اإلنسان بعني االعتبار يف 

جميع مراحل عمليات وضع الخطة وتنفيذها ورصدها. وتالحظ االسرتاتيجية 

الوطنية لتونس للوقاية من السلوكيات العنيفة داخل األرسة ويف املجتمع: العنف 

الجنساين مدى الحياة )2009( التزامات تونس مبوجب اتفاقية القضاء عىل 

التمييز ضد املرأة ال سيام فيام يتعلق بالشواغل التي أثارتها اللجنة املعنية بالقضاء 

عىل التمييز ضد املرأة يف تقريرها الدوري األخري، وتدرج اإلجراءات الواردة يف 

االسرتاتيجية كجزء من استجابة الحكومة التونسية عموما لتلك الشواغل. وتقرر 

خطة العمل الوطنية املتعلقة بالعنف الجنساين لليربيا: خطة متعددة القطاعات 

الربامج  ملنع العنف الجنساين والتصدي له يف ليربيا )2006-2011( أن 

والسياسات املتعلقة بالعنف الجنساين ينبغي أن تحرتم حقوق الناجيات 

واحتياجاتهن والطابع الرسي لوضعهن وسالمتهن؛ وأن تكون ذات طابع أخالقي، 

وحساسة من الوجهتني الثقافية والجنسانية، وأن تكون خاضعة للمساءلة وقامئة عىل 

املشاركة ومستدامة؛ وأن تكون ملتزمة بالحوكمة السليمة، والسالم، واألمن، 

وأن تنطوي عىل التعاون بني املنظامت الحكومية وغري الحكومية واملجتمعية.

يوفر االقرار رصاحة بوجود عنف ضد املرأة وتعريفه يف الخطط وفقا ملعايري حقوق 
اإلنسان إطارا قويا ومتامسكا للحكومات والجهات املعنية يف املجتمع املدين لالضطالع 
بجهد تعاوين. ومن شأن ذلك أال يستبعد نهجا أخرى تجاه منع العنف والقضاء عليه، 
مثل الجهود املبذولة يف مجاالت التثقيف والصحة والتنمية والعدالة الجنائية، ولكنه 

عىل العكس من ذلك، يشجع التصدي له بطريقة ال تتجزأ وكلية ومتعددة القطاعات. 
كام أنه يضع العمل املضطلع به عىل الصعيد الوطني يف إطار السياق األعم للعمل 

اإلقليمي والدويل من أجل القضاء عىل العنف ضد املرأة، مع تعزيز إمكانية الرشاكة 
والتعاون عىل هذا املستوى. وخطط العمل الوطنية من تونس واألردن وليربيا 

وليسوتو والسويد وبليز وغيانا ورسي النكا وفيجي )عىل سبيل املثال ال الحرص( تقرر 
جميعها بوضوح أن العنف ضد املرأة يشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان.

والنص رصاحة عىل تعريف للعنف ضد املرأة يقوم عىل الصكوك الدولية أو 
اإلقليمية من شأنه أن يزود الخطط بنقطة مرجعية معرتف بها دوليا ميكن االستناد 

إليها يف بناء فهم مشرتك للعنف ضد املرأة عرب قطاعات مختلفة، وتحديد نطاق 
عمل تلك الخطط. وتتسم هذه التعاريف بكونها ذات طابع عريض النطاق بصفة 

عامة ليك تظل صالحة للتطبيق مع تزايد وتطور األدلة املتعلقة بطبيعة هذا 
العنف وأسبابه الجذرية وعواقبه )انظر الفرع 3-1-4(. فخطة عمل 
رسي النكا لدعم قانون منع العنف األرسي )2007(، عىل سبيل املثال، 
تستخدم تعريف العنف ضد املرأة الوارد يف املادة 1 من االعالن املتعلق 

بالقضاء عىل العنف ضد املرأة لعام 1993، الذي اعتمدته الجمعية 
العمومية لألمم املتحدة، بأنه يعني: 

أي عمل ينطوي عىل عنف قائم عىل نوع الجنس يفيض، أو قد يفيض، إىل الحاق 
رضر أو أمل جسدي أو جنيس أو نفيس باملرأة، مبا يف ذلك التهديد بارتكاب أعامل 

من هذا القبيل أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء يف الحياة 
العامة أو الخاصة.

وتستخدم خطة هايتي الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة )2006-
البلدان  اتفاقية  املادة 1 من  يف  الوارد  املرأة  ضد  العنف  2011( تعريف 
األمريكية املتعلقة مبنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه والقضاء عليه )اتفاقية 

بيليم دو بارا(، بأنه يعني:
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مبادئ توجيهية
1-1-3

نهج قائم عىل حقوق اإلنسان

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن:

اإلنسان؛ لحقوق  انتهاكا  يشكل  املرأة  ضد  العنف  بأن  • تقر 
الدولية؛ للمعايري  وفقا  املرأة  ضد  العنف  • تعرف 

الصلة ذات  اإلنسان  حقوق  معاهدات  مبوجب  الدول  اللتزامات  رصاحة  • تستجيب 

التعليق
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وذلك يف رؤيتها التي تدعو إىل: ‘مجتمع منصف جنسانيا ومخول صالحيات 

لحامية أفراده وال سيام النساء واألطفال من أي شكل من أشكال العنف 

واالستغالل’. وتتوخى خطة العمل الوطنية للمكسيك ملنع العنف ضد املرأة 

والتصدي له والقضاء عليه )2007-2012( القضاء عىل جميع أشكال 

التمييز، وتغيري أمناط السلوك االجتامعي – االقتصادي بغية كفالة استقالل املرأة 

ومتكينها. ويجري التصدي للعنف ضد املرأة من خالل االسرتاتيجية الوطنية 

للمرأة األردنية، 2006-2010 لألردن، التي تستهدف ‘احداث تحول 

ملموس يف وضع املرأة ليك يتسنى القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضدها، 

وتحقيق مشاركتها عىل نحو فعال ومتكافئ مع الرجل يف جميع مناحي الحياة 

السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية’.

ويتضمن كثري من الخطط اسرتاتيجيات من أجل متكني املرأة اقتصاديا واجتامعيا 

وسياسيا بوصف ذلك عنرصا من عنارص خطط مكافحة العنف ضد املرأة. ويتم 

متكني املرأة عندما تتوفر لها القوة االجتامعية والثقافية واالقتصادية والسياسية 

للتمتع متتعا تاما بحقوقها وبقدرتها عىل اتخاذ قرارات حقيقية بشأن حياتها. 

وتنص الخطة الوطنية للرأس األخرض ملكافحة العنف الجنساين )2006( 

عىل إنشاء وتعزيز آليات لزيادة إمكانية حصول املرأة عىل املوارد، مبا يف ذلك 

عن طريق تيسري حصولها عىل االئتامن وغريه من أشكال الدعم الدماجها يف 

سوق العمل، ويتوخى أن تكون مبثابة إجراء لزيادة متكينها اجتامعيا واقتصاديا. 

وتتضمن خطة العمل الوطنية لليسوتو عىل مدى العام النهاء العنف 

الجنساين )2008( هدفا اسرتاتيجيا يتمثل يف إحداث تغيري اجتامعي 

واقتصادي وثقايف وسيايس عن طريق تحدي األعراف واملامرسات االجتامعية 

املثال عن  سبيل  عىل  الجنساين، وذلك  العنف  إدامة  إىل  تؤدي  التي  – الثقافية 
طريق تعزيز الوضع االقتصادي للنساء والفتيات وتشجيع مشاركة املرأة والرجل 

عىل قدم املساواة يف السلطة والسياسة وعمليات صنع القرار.

تعرف اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة العنف ضد املرأة بأنه 

ميثل شكال من أشكال التمييز ومظهرا من مظاهر عدم تكافؤ عالقات القوة بني 

الرجل واملرأة عىل مدى التاريخ، وتتوقف فعالية خطط العمل الوطنية عىل 

إقرارها بديناميات العنف املتأصلة جنسانيا واالستجابة لها. ومن ثم، فإن خطط 

العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة ينبغي أال تستوعب يف إطار الخطط 

الرامية إىل التصدي للعنف بصورة أعم، حيث أن كال من منع العنف ضد املرأة 

والتصدي له سيكون بالرضورة مختلفا عنه يف أشكال العنف األخرى.

وتشري الخطة االسرتاتيجية للسلطة الوطنية الفلسطينية ملكافحة العنف ضد 

املرأة )2011-2015( إىل أن العنف ضد املرأة هو مسألة تتعلق 

بسطوة الرجل وعدم تكافؤ عالقات القوة، وأن ‘القوة والسيطرة تتحددان من 

خالل الثقافة والتقاليد والعادات [ ... ] التي تنعكس يف القوانني واللوائح 

واملؤسسات املجتمعية’. وتقرر خطة العمل الوطنية لتنزانيا ملنع واستئصال 

العنف ضد النساء واألطفال )2001-2015( أن العنف ضد املرأة 

هو ‘نتيجة لعدم تكافؤ الوضع وعالقات القوة بني املرأة والرجل يف األرسة 

ويف املجتمع [ ... ] ويستدام من خالل النظام القانوين، وعملية التواصل 

االجتامعي، وتباين إمكانية الحصول عىل املوارد والتحكم فيها’ وتتضمن تحقيق 

هدف اإلنصاف واملساواة بصورة مستدامة بني املرأة والرجل.

ووضعت فيجي خطة عملها املتعلقة بالعنف ضد النساء واألطفال )1999-

قبيل  من  مسائل  تعالج  التي  العمل  خطط  من  مجموعة  سياق  2008( يف 
تعميم مراعاة املنظور النسايئ والجنساين؛ واملرأة والقانون؛ وتنمية املشاريع 

البالغة الصغر؛ والتوازن الجنساين يف عملية صنع القرار. وتالحظ الخطة أن 

ذلك  يف  الحياة، مبا  مناحي  جميع  يف  متغلغل  الجنسني  بني  املساواة  ‘انعدام 
القبول الضمني للعنف ضد النساء واألطفال يف البيت’. وتتضمن الخطة 

االسرتاتيجية للفلبني للمجلس املشرتك بني الوكاالت واملعني بالعنف ضد املرأة 

وأطفالها، 2007-2010، مفهوم املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، 

2-1-3

العنف ضد املرأة باعتباره شكال من أشكال التمييز الجنيس

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن:

عالقات  تكافؤ  عدم  مظاهر  من  ومظهرا  التمييز  أشكال  من  شكال  ميثل  املرأة  ضد  العنف  بأن  •  تقر 
القوة تاريخيا بني الرجل واملرأة.

التعليق
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فيها العنف )مثال، يف البيت، أو يف املجتمع املحيل، أو يف أماكن العمل(. وميزة 

هذه الخطط التي تعالج ‘مسألة واحدة’ هي أنها ميكن أن تعالج الخصائص 

الفريدة ألشكال العنف، أو الخصوصيات التشغيلية لألطر أو النظم، بأسلوب 

أكرث تركيزا. كام أنها قد تعكس أولوية الجهد وفقا لالحتياجات التي يتم 

تحديدها. ومع ذلك، فإن وجود خطط تعالج شكال واحدا فقط من 

أشكال العنف قد يحجب الطابع املتواصل للعنف ضد املرأة وترابط أشكاله 

املختلفة. ويلزم يف هذه الحالة بيان الروابط القامئة باألشكال األخرى للعنف 

والكيفية التي ستعالج بها هذه األشكال يف السياسة العامة. فخطة عمل 

الدامنرك لوقف العنف األرسي للرجال ضد النساء واألطفال )2005-

بشأن  أخرى  عمل  بخطة  روابط  وجود  إىل  املثال، تشري  سبيل  2008(، عىل 
الزيجات القرسية/املرتبة/ شبه املرتبة. وخطة عمل جورجيا املتعلقة مبنع  

العنف األرسي وحامية ضحايا العنف )2009-2010( ترافقها خطة 

عمل ملكافحة االتجار )2009-2010(، تقوم بتنفيذهام وكالة منفذة 

مشرتكة.

وكثري من خطط العمل الوطنية تركز بشكل خاص عىل العنف األرسي بوصفه 

من أكرث مظاهر العنف ضد املرأة شيوعا، وهي يف قيامها بذلك تعالج احتياجات 

األطفال الذين تعرضوا أو يحتمل تعرضهم ملثل هذا العنف. واالسرتاتيجية 

الوطنية لتونس للوقاية من السلوكيات العنيفة داخل األرسة ويف املجتمع: 

العنف الجنساين مدى الحياة )2009( تأخذ هذه املسائل تحديدا بعني 

االعتبار، مثلام تفعل دعوة اململكة املتحدة النهاء العنف ضد النساء 

والفتيات )2010(، وهي الدعوة التي تشري إىل أن العنف ‘ميكن أن 

يرض بأرس بأكملها، مبن فيها من األطفال’. وتهدف خطة عمل جورجيا املتعلقة 

مبنع العنف األرسي وحامية ضحايا العنف  )2009-2010( إىل تلبية 

احتياجات جميع أفراد األرس املترضرة من العنف األرسي، مبن فيهم األطفال 

واملسنون.

يظهر العنف ضد املرأة عىل هيئة نطاق متواصل من األشكال املتعددة 

واملرتابطة وأحيانا املتكررة. وهو ينطوي عىل إيذاء أو استغالل بدين ونفيس/

عاطفي جنيس واقتصادي، ويعاىن يف نطاق من األطر يف مجاالت خاصة وعامة 

عىل السواء، وميكن أحيانا أن يتجاوز الحدود الوطنية. وهذه األشكال من 

العنف تشمل )ولكن ال تقترص عىل( العنف األرسي، والعنف الجنيس، 

واالغتصاب الزوجي، واملالحقة، والتحرش الجنيس، واالتجار واالستغالل الجنيس، 

وزواج األطفال، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، واملامرسات الضارة التي 

تشكل عنفا ضد املرأة أو تسهم فيه. كام تعاين املرأة من العنف طوال حياتها 

بطرق شتى ويف سياقات مختلفة، والكثري من أشكال العنف ضد املرأة تعاين 

منه الفتيات أيضا. وينبغي لخطط العمل الوطنية أن تقوم )سواء من خالل 

وثائق اسرتاتيجية فردية أو متعددة( بتسمية األشكال واملظاهر املختلفة للعنف 

ضد املرأة والتصدى لها، بحيث يتسنى للسياسات املتبعة أن تأخذ يف االعتبار 

الخصائص املشرتكة والتداخالت بينها.

وتهدف بعض الدول إىل التصدي لجميع أشكال العنف ضد املرأة يف خطة 

واحدة، وهو ما تكون له مزية التعرف عىل التقاطعات بني مختلف أشكال 

العنف بحيث ميكن تحديد مفاهيم اإلجراءات املتخذة وفقا لذلك وتعرف. 

فخطة العمل الوطنية املتعلقة بالعنف الجنساين لليربيا: خطة متعددة 

القطاعات ملنع العنف الجنساين يف ليربيا والتصدي له )2011-2006(، 

عىل سبيل املثال، تعرف العنف الجنساين تعريفا واسعا يشمل العنف األرسي،  

واالغتصاب، واالنتهاك الجنيس لألطفال، وغريه من أنواع العنف واالستغالل 

الجنيس، واالتجار بالنساء، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، والزواج املبكر 

والقرسي، وتوارث الزوجات، وحرمان الفتيات والنساء من التعليم.

وهناك دول أخرى تعالج شكال وحيدا من أشكال العنف يف خطتها، أو تعتمد 

مجموعة من الخطط تعالج كل منها أشكاال مختلفة من العنف )مثال عنف 

العشري، أو العنف الجنيس، أو االتجار(، أو تستهدف األطر املختلفة التي يحدث 

3-1-3

األشكال املختلفة للعنف ضد املرأة

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن:

لها. وتتصدى  املرأة  ضد  للعنف  واملتقاطعة  املتعددة  األشكال  عىل  • تتعرف 

التعليق
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يف حاالت االغتصاب الجامعي واالغتصاب عىل أيدى جامعات إجرامية. والخطة 

الوطنية الكوادور للقضاء عىل العنف الجنساين ضد األطفال واملراهقني والنساء 

املرأة )2009- ضد  العنف  ملكافحة  لبريو  الوطنية  )2008( والخطة 
ومفاهيمه  املرأة  ضد  العنف  نطاق  عن  أجزاء كبرية  2015( تتضمنان 

وأشكاله ومظاهره، مبا يف ذلك مجموعة من الرسوم البيانية والجداول التي تبني 

مسائل من قبيل معدالت انتشار مختلف أشكال العنف، والنطاقات العمرية 

املترضرة، والتغيريات الحاصلة عىل مدى الزمن.

وقد استعانت خطة العمل الوطنية لليربيا املتعلقة بالعنف الجنساين: خطة 

متعددة القطاعات ملنع العنف الجنساين والتصدي له يف ليربيا )2006-

دراسات  ذلك  يف  االحتياجات، مبا  تقييم  عمليات  من  2011( بسلسلة 
أجرتها الحكومة يف الفرتة 2004-2005 ملدى انتشاره وموارده من 

املرافق الصحية، وذلك بدعم من منظمة الصحة العاملية. وتتضمن خطة العمل 

الوطنية لليسوتو عىل مدى العام النهاء العنف الجنساين )2008( التزاما 

بإنشاء بيانات خط األساس يف املجاالت الرئيسية للعنف الجنساين يف املراحل 

األوىل لتنفيذ الخطة، ووضع تدابري لتحديد ما إذا كان العنف الجنساين آخذا 

يف التناقص. ويشمل ذلك إجراء دراسة استقصائية أساسية للمواقف املتعلقة 

بالعنف الجنساين الستخدامها يف رصد التقدم املحرز.

كام ميكن أن تتضمن الخطط الدروس املستفادة من عمليات تقييم الخطط 

والسياسات السابقة يف هذا املجال، أو، يف حالة عدم وجود تقييامت رسمية، أن 

تضطلع باستعراض دقيق لهذه السياسات لتقييم مدى فعالية العملية، والنتائج 

التي تحققت، والثغرات املتبقية. فالعملية االمنائية للخطة الوطنية الثانية 

لبليز، خطة العمل الوطنية املتعلقة بالعنف الجنساين )2013-2010(، 

عىل سبيل املثال، شخصت تحديدا العنارص التي حققت نجاحا والعنارص التي 

مل تحقق نجاحا يف الخطة األوىل )2007-2009(، واستهدفت معالجة 

أوجه القصور والبناء عىل النجاحات التي تحققت.

تبدأ معظم الخطط مبا هو معروف يف املصطلحات االحصائية والوصفية بشأن 

األسباب الجذرية للعنف ضد املرأة وطبيعته ومدى انتشاره وأثره، ليس فقط 

لبيان األشكال املختلفة للعنف ضد املرأة وتقاطعاتها يف ذلك البلد بالذات، بل 

أيضا التاحة إمكانية تحديد الثغرات القامئة يف املعارف واالسرتاتيجيات، ووضع 

خط أساس ميكن إزاءه قياس التقدم املحرز. وينبغي أن تستفيد خطط العمل 

الوطنية من قاعدة األدلة العاملية املتنامية للمامرسات الجيدة واملستجدة ليك 

يتسنى لها أن متثل بدقة املسائل التي تكتنف العنف ضد املرأة. وميكن 

القامة رشاكات مع الجامعات واملنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية 

أن تؤدي إىل توسيع نطاق جمع األدلة وتقليل تكاليف هذا الجهد إىل أدىن 

حد ممكن. وتستشهد االسرتاتيجية الوطنية لتونس للوقاية من السلوكيات 

العنيفة داخل األرسة ويف املجتمع: العنف الجنساين مدى الحياة )2009( 

بالعديد من الدراسات الدولية والوطنية بشأن أسباب العنف الجنساين، 

وأشكاله األكرث شيوعا، واملشاكل التي تواجهها املرأة للحصول عىل الدعم أو 

الفرار من العنف، بوصفها أحد أشكال ‘تحديد الثغرات’ لالسرتاتيجية.

وتعمد بعض الخطط إىل تجميع بيانات وطنية وإقليمية ومحلية بشأن مسائل 

من قبيل مدى انتشار العنف ضد املرأة، وطبيعته، والتعرض له، وارتكابه، 

واالبالغ عنه، فضال عن املواقف واملامرسات التي تسهم فيه، وذلك العطاء 

قياس  تيسري  إىل  أيضا  هذا  يؤدي  أن  األساس. وميكن  خط  ‘صورة’ لبيانات 
التقدم املحرز يف تحقيق أهداف الخطة، وللمساعدة يف تحديد أولويات مجاالت 

العمل. وميكن لعمليات مراجعة األدلة واملامرسات البحثية عىل الصعد الوطني 

واإلقليمي واملحيل أن تساعد كذلك يف تحديد النهج الرائدة املتعلقة بالسياق 

الوطني يف مجاالت املضمون املوضوعي وهي املنع، وتوفري الحامية، والتحقيق/

املالحقة القضائية. والخطة الوطنية لهايتي املتعلقة بالعنف ضد املرأة 

سنوي  مقارن  إجراء تقييم  املثال، تتضمن  سبيل  )2006-2011(، عىل 
لحاالت االغتصاب املبلغ عنها ملختلف الوكاالت، التي يبني تحليلها حدوث زيادة 

 4-1-3

األسباب الجذرية للعنف ضد املرأة ومدى انتشاره وأثره

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن:

العاملي،  النطاق  عىل  املرأة  ضد  للعنف  الجذرية  باألسباب  املتعلقة  الدولية  األبحاث  من  •  تستفيد 
وطبيعته وأثره، وتضمن تلك األبحاث فيها؛

البلد  يف  املرأة  ضد  للعنف  املختلفة  األشكال  بطبيعة  املتعلقة  واألبحاث  البيانات  وابالغ  بتجميع  •  تقوم 
املعني، ومدى انتشارها وأثرها، وتحديد الثغرات للعمل الذي سيضطلع به يف املستقبل )انظر أيضا 

الفرع 3-3-6 بشأن تحسني األبحاث والبيانات(.

التعليق
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تقديم الخدمات ويف استجابات نظام العدالة الجنائية، وتطوير االجراءات 

املتخذة وفقا لذلك. وعالوة عىل ذلك، ينبغي كفالة متثيل مختلف الفئات يف 

هياكل حوكمة الخطة وتنسيقها )انظر الفرع 3-3-3(، وكفالة أن تتضمن 

عمليتي رصد وتقييم السياسات والربامج بيانات مفصلة ليك يتسنى قياس األثر 

عىل الفئات املتنوعة واملهمشة )انظر الفرع 5-1-3(.

العنف  أشكال  من  وغريه  األرسي  العنف  من  الوقاية  اسرتاتيجية   ويف 
الجنساين يف إقليم فويفودينا املتمتع بالحكم الذايت، 2012-2008 

إىل  حاجة  بوجود  اعرتاف  هناك  املثال، كان  سبيل  رصبيا(، عىل  )جمهورية 
توفري خدمات متخصصة لضحايا العنف ضد املرأة تكون متاحة بالذات لنساء 

طائفة الروما، وذوي االعاقات، واملصابني بأمراض مزمنة ومشاكل نفسية، 

والنساء من املناطق الريفية، والالجئات، واملرشدات، والنساء ذوات امليول 

الجنسية املختلفة. كام يعترب إعداد استجابات متخصصة وموجهة ملختلف فئات 

النساء أمرا حاسام يف كفالة إمكانية الحصول عىل الخدمات بصورة منصفة. 

وتنص خطة عمل رسي النكا لدعم قانون منع العنف األرسي )2007( عىل 

رضورة توفري التثقيف املجتمعي ووضع اسرتاتيجيات للوقاية تستهدف ‘الفئات 

املستضعفة واملعرضة للخطر، مبا يف ذلك املرشدين داخليا، واملهاجرات، وبناتهن 

املراهقات، واملتقدمات يف السن واملسنات، واملعوقات، والنساء الاليت يعملن يف 

قطاع املزارع’. وتتضمن خطة عمل الدامنرك لوقف العنف األرسي للرجال ضد 

النساء واألطفال )2005-2008( العديد من االجراءات التي تهدف إىل 

معالجة تقاطع التمييز يف حياة ضحايا العنف/الناجني منه. فعىل سبيل املثال، 

هناك إجراء بشأن تعزيز معارف القامئني عىل أماكن االيواء بالقضايا التي تواجه 

النساء واألطفال من األقليات العرقية يتضمن تعزيز معارف موظفي أماكن 

االيواء وتحسني مؤهالتهم يف هذا املجال. ومثة إجراء آخر ينطوي عىل إنتاج 

خمسة أفالم قصرية مبختلف اللغات املحلية ‘لتوعية نساء األقليات العرقية مبا 

يحدث عندما يلتقني بأماكن االيواء، والسلطات املحلية، والسلطات االقليمية، 

واملحامني، والرشطة’.

بينام يعد العنف ضد املرأة يف املقام األول شكال من أشكال التمييز الجنيس، فإن 

مثة أشكاال أخرى للتمييز والحرمان ميكن أن تزيد من تعرض املرأة لخطر العنف 

و/أو زيادة صعوبة إمكانية الوصول إىل نظم الدعم والعدالة. وهناك فئات 

معينة من النساء معرضات بشكل خاص للعنف، منها نساء األقليات، واملرأة 

من الشعوب األصلية واملرأة املهاجرة، واملرأة املعدمة، والنساء املقيامت يف 

املؤسسات أو املحتجزات، والفتيات، واملعوقات، واملسنات، والنساء الاليت يعشن 

يف ظل حاالت النزاع املسلح. كام أن هذه الفئات يقل احتامل استفادتها من 

االسرتاتيجيات العامة، أو تكون قدراتها عىل الحصول عىل الخدمات والتسهيالت 

محدودة، أو تكون لها احتياجات خاصة ال تلبيها االسرتاتيجيات العامة. 

فالالجئات واملهاجرات، عىل سبيل املثال، قد يواجهن حواجز لغوية وثقافية يف 

حصولهن عىل الخدمات أو استفادتهن من االسرتاتيجيات. أما املعوقات، 

فيعانني من العنف مبعدل أعىل كثريا، وبأشكال مختلفة، عن غريهن من 

النساء، ويعانني من صعوبات أكرب يف الحصول عىل خدمات الدعم.

والعنف ضد املرأة قد يفيض أحيانا إىل املرض واالعاقة، مام يؤدي إىل زيادة 

الحرمان وتفاقمه. والنساء الاليت يتعرضن للعنف البدين والجنيس ترتفع 

معدالت إصابتهن بفريوس نقص املناعة البرشية وغريه من األمراض املنقولة 

باالتصال الجنيس، وميكن أن يحول الخوف من العنف دون قدرة الكثريات 

منهن عىل التفاوض بشأن املامرسات الجنسية اآلمنة )مثل استخدام الرفاالت( 

والتامس العالج من األمراض املنقولة باالتصال الجنيس أو غريها من االصابات 

باألعضاء التناسية(. املتعلقة  النفسية  الصدمات  )مثل 

وينبغي لخطط العمل الوطنية أن تعالج التقاطعات بني انعدام املساواة والتمييز 

لهذه الفئات املختلفة من النساء من خالل وضع اسرتاتيجيات متخصصة أو 

مكيفة حسب حالتهن. ففي حالة األنشطة القامئة عىل املنع، عىل سبيل 

املثال، ينبغي أال يقترص الغرض من االجراءات املتخذة عىل تعزيز العالقات 

القامئة عىل االحرتام واملساواة بني الجنسني فحسب، بل أيضا التصدي للتمييز 

والقولبة النمطية عىل أساس خصائص الهوية األخرى. ويف األنشطة الالحقة 

لالستجابة، يتعني أخذ االحتياجات الخاصة ملختلف الفئات يف االعتبار عند 

5-1-3

األشكال املتعددة واملتقاطعة للتمييز والحرمان

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن:

واآلراء  السيايس  والرأي  والدين  واللون  العرق  مثل  بعوامل  تتشكل  للعنف  املرأة  معاناة  بأن  •  تقر 
األخرى، واألصل القومي أو االجتامعي، واملمتلكات، والحالة الزواجية، وامليول الجنسية، والوضع من 

حيث االصابة بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، والوضع من حيث الهجرة أو اللجوء، والسن، واالعاقة؛
من  املختلفة  الفئات  تواجهها  التي  املحددة  باملشاكل  يتعلق  فيام  واالجراءات  االسرتاتيجيات  •  تكيف 

النساء، بهدف تحقيق نتائج متكافئة لجميع النساء.

التعليق
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خطط العمل الوطنية طريقة لتجاوز هذا النهج التفاعيل أو املجزأ. فهي توفر 

إطارا لنهج شامل وكيل، يهدف إىل تحقيق تغيري كبري ودائم.

عىل مدى العقود القليلة املاضية، تطورت األنشطة التي تضطلع بها الحكومات 

للتصدي للعنف ضد املرأة تطورا كبريا. وكان قدر كبري من هذا الجهد، برغم 

أهميته، مخصصا لذلك الغرض أو قارصا عىل االستجابة ألحداث فردية. وتعد 

أيضا بإنشاء هياكل وارشاك الجهات املعنية الالزمة لتنفيذها تنفيذا فعاال. وتعد 

املشاركة والدعوة والتعاون، بني االدارات الحكومية، وبني الحكومة واملنظامت 

غري الحكومية، وبني الناس واملجتمعات املحلية، أمورا أساسية لتنسيق 

االجراءات الواردة يف الوثيقة ودعمها. كام أن هياكل التنسيق، وتبادل 

املعلومات، والتواصل الشبيك، والهياكل الالزمة ملواصلة إبالغ الرسائل املتضمنة 

يف الخطة والرتويج لها، لها نفس أهمية الخطة ذاتها.

ينبغي  حاسمة  فرتة  الوطنية  العمل  خطط  تطوير  مرحلة  تُعد   
أن يتم خاللها وضع تلك الهياكل أو تعزيزها لضامن صياغة، ومن ثم 

تنفيذ، برنامج متامسك وشامل ومستدام لألنشطة.

يتطلب إنهاء العنف ضد املرأة إحداث تغيري عىل كافة املستويات – بدءا من 

نظم الدولة وقوانينها مرورا باملنظامت مثل املدارس وأماكن العمل وخدمات 

الدعم، واملجتمعات املحلية والطوائف الثقافية، وصوال إىل العالقات وأمناط 

السلوك الفردية. ويتمثل التحدي املتعلق بوضع خطط عمل وطنية يف كيفية 

ترجمة هذه الحتمية إىل ‘مخطط للعمل’ – لتحديد أكرث أشكال العمل 

فعالية، والتنسيق فيام بينها، وترتيب أولوياتها، يف املدى القصري واملتوسط 

والطويل.

ونظرا ألن خطط العمل الوطنية متعددة القطاعات وغالبا ما تكون عابرة 

لحدود الوالية الوطنية، فإن وضعها ال يتعلق فحسب بصياغة إجراءات، بل 

2-3

وضع خطط العمل الوطنية
1-2-3

األساس املنطقي واملبادئ التوجيهية

2-2-3

برنامج متامسك وشامل ومستدام لألنشطة

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن:

الزمن، مبا  مدى  عىل  واملامرسة  بناء األدلة  يتوىل  ومستداماً لألنشطة  ومتامسكا  شامال  برنامجا  •  تحدد 
يف ذلك العنارص التالية:

املجتمع  مشاركة  للحوكمة، وكفالة  النشاء هياكل  قطاعات  لعدة  شاملة  بإجراءات     -  االضطالع 
املدين، وتعزيز القوانني والسياسات، وبناء قدرات القوى العاملة واملنظامت، وتحسني األدلة، يف 

جميع جوانب الخطة )انظر الفصل 3-3(؛
الفصل 3-4(؛ املرأة )انظر  ضد  العنف  أعامل  من  األولية  للوقاية  منسقة  اسرتاتيجية     -  وضع 

املرأة، ومواصلة  ضد  للعنف  القضائية  واألجهزة  والرشطة  الخدمات  بني  متكاملة     -  إنشاء استجابة 
تحسني تلك االستجابة )انظر الفصل 3-5(؛

واألطر  واالجراءات  األهداف  تفصيل  ذلك  يف  الخطة، مبا  بها  ستنفذ  التي  للكيفية  وصف     -  وضع 
الزمنية والكيانات املنفذة عىل وجه التحديد؛ وإقامة روابط مع األجهزة والسياسات املعنية 

بتحقيق املساواة بني الجنسني؛ وتحديد مصادر التمويل )انظر الفصل 3-6(؛
الفصل 7-3(. عنه )انظر  واالبالغ  ورصده  تقدم  ملا  إجراء تقييم   -   

التعليق
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لخطط العمل الوطنية أن تتضمن اسرتاتيجية شاملة للتقييم والرصد، وذلك 
لكفالة فعالية االجراءات السالفة الذكر وتحسني املامرسات بصفة مستمرة.

وتتضمن خطط العمل الوطنية، مثل تلك التي وضعتها بليز، وليربيا، وبريو، 
وفرنسا، وأسرتاليا، وإسبانيا، ودول كثرية غريها، برامج شاملة ومتامسكة من 

األنشطة تضم جميع هذه املجاالت.

وينبغي أن تهدف عملية وضع الخطط إىل بناء برنامج لألنشطة ذي طابع 

اسرتاتيجي وطويل األجل ويقوم بجمع األدلة واملامرسات. وينبغي وضع 

مجموعة إجراءات اسرتاتيجية يف مجايل الوقاية من العنف ضد املرأة والتصدي 

له. كام يلزم إنشاء مجموعة أخرى من االجراءات والهياكل الشاملة لعدة 

قطاعات، من أجل تعزيز النظم التي تؤدي إىل إحداث تغيري ايجايب. كام ينبغي 

3-2-3

املشاركة املجدية من جانب املجتمع املدين والجهات املعنية األخرى

توصية
ينبغي لعملية وضع خطط عمل وطنية بشأن العنف ضد املرأة أن تتضمن:

األخرى. املعنية  والجهات  املدين  املجتمع  جانب  من  واملجدية  املبارشة  • املشاركة 

التعليق

4-2-3

هياكل الحوكمة

توصية
ينبغي لعملية وضع خطط عمل وطنية بشأن العنف ضد املرأة أن تتضمن:

للمساءلة. وقابلة  فعالة  حوكمة  • إنشاء هياكل 

التعليق

ترد يف الفرع 3-3-2 التوصيات واألمثلة والتعليق بشأن املشاركة املجدية 

للمجتمع املدين والجهات املعنية األخرى يف وضع خطط العمل الوطنية 

وتنفيذها ورصدها.

ترد يف الفرع 3-3-3 التوصيات واألمثلة والتعليق بشأن هياكل الحوكمة 

املتعلقة بوضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية.
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الخاص؛ · القطاع 

اإلقليمية. و/أو  الدولية  · املنظامت 

ومن شأن كفالة املشاركة املجدية من جانب هذه الفئات أن متكن من استغالل 

معارفها وخرباتها وأن تؤدي أيضا إىل بناء رشاكات، وإيجاد فهم مشرتك، وتوسيع 

نطاق القدرة عىل تنفيذ االجراءات الواردة يف الخطة. وتعد أصوات الضحايا/ 

الناجيات ومختلف فئات النساء مهمة للغاية يف هذه العملية.

وميثل التشاور مع املجتمع املدين أثناء وضع خطط العمل الوطنية الحد األدىن 

من املتطلبات الالزمة لكفالة أن تكون االجراءات واالسرتاتيجيات مستمدة من 

الخربات القامئة والحكمة الناتجة عن املامرسة، وأيضا لتحقيق ملكية عملية 

تقرير السياسات والخطة املنبثقة عنها. وقد استعانت عمليات التطوير املتعلقة 

باالسرتاتيجية الوطنية للمغرب للقضاء عىل العنف ضد املرأة )2002(، بصورة 

نشطة، بنطاق واسع ومتنوع من أصحاب املصلحة بغية بناء توافق يف اآلراء وكفالة 

توفري دعم واسع النطاق للخطة من جانب املعنيني، مبن فيهم القيادات السياسية 

والدينية، واألطباء، واألكادمييني، واالعالميني، ومنظامت املجتمع املدين األخرى. 

وقد جرى وضع االسرتاتيجية الوطنية أليرلندا املتعلقة بالعنف األرسي  والجنيس 

والجنساين )2010-2014( والخطة االسرتاتيجية للفلبني للمجلس 

يتوفر لدى ممثيل املجتمع املدين والجهات املعنية األخرى قاعدة معارف وخربات 

فريدة من نوعها بالغة القيمة يف وضع وتنفيذ ورصد خطط العمل الوطنية. 

واملجتمع املدين والجهات املعنية األخرى تشتمل، ولكن ال تقترص، عىل ما ييل:

منه؛ النساء/الناجيات  من  العنف  · ضحايا 

املرأة؛ ضد  للعنف  التصدي  يف  خربة  لها  التي  الحكومية  غري  · املنظامت 

الشعبية؛ النسائية  · املنظامت 

املهمشة؛ الفئات  من  · النساء والرجال 

الخدمات؛ · مقدمو 

العامون؛ واملدعون  · الرشطة 

القانونية؛ · املعونة 

القضائية؛ · السلطة 

والتجارية؛ العامة  االعالم  · وسائط 

الصحة؛ · قطاع 

ومكافحتهام؛ واإليدز  البرشية  املناعة  نقص  فريوس  من  الوقاية  · برامج 

التعليم؛ · قطاع 

وال ميكن تفعيل االسرتاتيجيات الرامية ملنع العنف ضد املرأة والتصدي له دون 
وجود أطر ترشيعية وسياساتية داعمة، وقوة عاملة وقدرة تنظيمية كافيتني، 
وقاعدة أدلة شاملة ومتطورة. وليك ميكن تنفيذ جميع اإلجراءات الواردة يف 

الخطة تنفيذا فعاال، ينبغي أن تسرتشد هذه النظم باملبادئ التي تدعو إىل إيجاد 
فهم مشرتك للعنف ضد املرأة، وتفعيل نهج احرتايف ومتسق تجاه منع هذا 

العنف والتصدي له.

تعد املشاركة املجدية من جانب املجتمع املدين والجهات املعنية األخرى، 

وهياكل الحوكمة الالزمة لكفالة القيادة والدعم واملشاركة عىل أعىل املستويات 

السياسية وعرب جميع مستويات الحكومة، يف جميع مراحل خطط العمل 

الوطنية، أمرا بالغ األهمية الستدامة خطط العمل الوطنية.

3-3

الهياكل واالجراءات الشاملة لعدة قطاعات
1-3-3

األساس املنطقي واملبادئ التوجيهية
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املشاركة املجدية من جانب املجتمع املدين والجهات املعنية األخرى

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تنص عىل:

مراحل  جميع  يف  األخرى  املعنية  والجهات  املدين  املجتمع  جانب  من  واملجدية  املبارشة  •  املشاركة 
عملية وضعها وتنفيذها ورصد االجراءات واالسرتاتيجيات.

التعليق
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املثال، يستعان يف تنفيذ خطة جنوب أفريقيا بفريق عمل يتألف من املمثلني 
املشاركني يف وضع الخطة السالفة الذكر، تدعمه وحدة إلدارة الربامج تابعة 

للحكومة تتألف من أربعة أعضاء تقوم مبهام األمانة.

ويشارك كثري من منظامت املجتمع املدين، وال سيام املنظامت النسائية، يف مختلف 
أنشطة تنفيذ خطط العمل الوطنية، مثل أنشطة إذكاء الوعي، ومبادرات بناء 

القدرات، وتقديم الخدمات. وكثريا ما تفتقر املنظامت النسائية الشعبية واملنظامت 
العاملة من أجل القضاء عىل العنف ضد املرأة و/أو تزويد الناجيات بالخدمات 

إىل املوارد الكافية وتواجه مشاكل ضيق الوقت وإرهاق العاملني. ويقوم كثري من 
املامرسات الجيدة عىل أفراد، وتتعرض لخطر التقلص أو الضياع مع انتقال العاملني 
إىل أماكن أخرى أو انتهاء التمويل. ويف كثري من األحيان ال يتوفر الوقت الكايف أو 
املوارد الالزمة لتطوير القدرات املهنية املطلوبة وال تتوفر فرصة كافية للعاملني 

لتشاطر ما لديهم من معلومات ووضع خطة اسرتاتيجية للمستقبل.

وينبغي أن تعمل خطط العمل الوطنية عىل معالجة هذه املسائل عن طريق قيامها 
بصورة نشطة ببناء قدرات منظامت املجتمع املدين ذات الصلة، ليس فقط عن 

طريق توفري املوارد )انظر الفرع 3-6-5( بل أيضا عن طريق دعم الهياكل 
التي من شأنها أن متكن من تنسيق الجهد، وتبادل املعلومات واملامرسات. فخطة 
عمل رسي النكا لدعم قانون  العنف األرسي )2005(، عىل سبيل املثال، ال 

تلتزم فحسب بتشكيل أفرقة عاملة محلية تضم منظامت حكومية، بل أيضا بتعزيز 

هياكل دعم املنظامت املجتمعية ليك تشارك يف هذه األفرقة وتحسني إمكانية القيام 

بأنشطة مجتمعية. وتالحظ دعوة اململكة املتحدة، معا نستطيع إنهاء العنف ضد 

النساء والفتيات )2009(، الدور املحوري للمنظامت غري الحكومية يف تنفيذ 

الخطة، وتتعهد بتعزيز ترتيبات التمويل لدعمها يف االضطالع بهذا الدور.

املشرتك بني الوكاالت واملعني بالعنف ضد املرأة وأطفالها )2010-2007(، 

واالسرتاتيجية الوطنية لتونس للوقاية من السلوكيات العنيفة داخل األرسة ويف 

املجتمع: العنف الجنساين مدى الحياة )2009( من خالل سلسلة من 

املشاورات التشاركية مع ممثلني من مختلف القطاعات. وعكف املشاركون 

عىل تطوير وإعادة صياغة االجراءات واالسرتاتيجيات الواردة يف الخطط بغية 

التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن التوصيات ومجاالت العمل ذات األولوية. كام 

وضعت خطة العمل الوطنية عىل مدى العام لجنوب أفريقيا النهاء العنف الجنساين 

مستعرض  قطاع  مع  واسع  نطاق  عىل  بالتشاور  مامثل  نحو  )2007( عىل 
من الخرباء ومنظامت املجتمع املدين، مبن فيهم ممثلون عن النقابات املهنية، 

واملنظامت غري الحكومية، واملنظامت املجتمعية، واملنظامت الدينية، والوسط الفني 

والريايض، والقيادات التقليدية، ووسائط االعالم، والقطاع الخاص، والجهات املانحة، 

واألمم املتحدة. وانطوى وضع خطط العمل الوطنية يف رواندا وليسوتو واملغرب 

وموريشيوس وهايتي ودول أخرى عىل التعاون مع منظامت دولية أو إقليمية. 

وبالنظر إىل الطابع الطويل األجل والتعاوين لخطط العمل الوطنية، فقد وجدت 

الدول أنه من املفيد إنشاء هياكل ورشاكات رسمية مستمرة، تتجاوز عملية التشاور 

األوىل، تتألف من القطاعات الرئيسية تضطلع بأدوار يف تنفيذ الخطط ورصدها. 

ومن املهم واملفيد بصفة خاصة يف هذا الجهد بناء الثقة والشفافية يف العالقات 

بني الحكومة واملجتمع املدين، وكثريا ما يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات معينة أو بذل 

جهود متضافرة. وتقتيض املشاركة الكاملة واملجدية من جانب الجهات صاحبة 

املصلحة من خالل تلك الهياكل أن تناط بتلك الهيئات الصالحيات وتزود باملوارد 

الالزمة للتأثري يف التوجه وصنع القرار، وإن كان يلزم موازنة ذلك مع كفالة احتفاظ 

منظامت املجتمع املدين باستقالليتها وقدرتها عىل مساءلة الحكومة. فعىل سبيل 

وقوته السياسية أثر كبري عىل قدرته عىل إحداث التغيريات الترشيعية أو 

السياساتية التي غالبا ما تكون كبرية والتي تلزم ملنع العنف ضد املرأة والتصدي له، 

وكفالة أن تكون املؤسسات والهياكل املنفذة مزودة باملوارد والصالحيات املالمئة. 

وأكرث خطط العمل الوطنية فعالية تكون مصحوبة بجهاز قوي يف الحكومة لتحقيق 

املساواة بني الجنسني، يتضمن منصبا معنيا بشؤون املرأة يف مجلس الوزراء قادرا 

تكون خطط العمل الوطنية التي تنص عىل أهمية وجود قيادة وإرشاف ومشاركة 

قوية عىل الصعيد السيايس يف وضع أفضل للحصول عىل الدعم واألولوية واملوارد 

بصفة مستمرة عن تلك التي ال تنص عىل ذلك. وتحدد خطط كثرية هيكال للحوكمة 

يتضمن االرشاف من جانب وزير رئييس أو أحد شاغيل املناصب الرئيسية اآلخرين 

ممن يضطلعون مبسؤولية ذات صلة باملوضوع. وملكانة شاغل املنصب الرئييس 
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هياكل الحوكمة
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لقيادة واالرشاف والدعم واملشاركة عىل الصعيد السيايس

ينبغي
لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تنص عىل:

وعرب جميع  السياسية  املستويات  أعىل  عىل  واملشاركة  والدعم  واالرشاف  القيادة  توفر  لكفالة  •  إنشاء هياكل 
مستويات الحكومة يف جميع جوانب الخطة.

التعليق
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االسرتاتيجية الوطنية للمغرب للقضاء عىل العنف ضد املرأة )2002( رئيس 

الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، وممثلون عن املؤسسات الدولية. ومن شأن وجود 

خطط تحظى بالتأييد من خالل مجلس الوزراء بوصفها ‘سياسة الحكومة برمتها’ أن 

يدعم أيضا قوتها السياسية. وقد حظيت خطة العمل الوطنية لبليز املتعلقة بالعنف 

الجنساين )2010-2013( مبوافقة مجلس الوزراء.

وينبغي للحوكمة السياسية لخطط العمل الوطنية أن تكفل دعم وتأييد توجهات 

الخطة واسرتاتيجياتها عرب مختلف مستويات الحكومة، وال سيام يف األنظمة 

الالمركزية. وميكن للجان التي تضم مختلف الدوائر الحكومية أو املجالس 

الوزارية التي تتألف من أعضاء من مختلف الواليات/املقاطعات/األقاليم أن 

تستخدم آليات مثل اتفاقات التمويل املشرتك أو مذكرات التفاهم ملواءمة 

وتنسيق اإلجراءات عرب مختلف الواليات القضائية. وقد أرشكت الخطة 

الوطنية ألسرتاليا للحد من العنف ضد املرأة وأطفالها )2022-2010( 

املسؤولني العموميني واملنتخبني عرب كل من حكومات الواليات والحكومة االتحادية 

من خالل هيكل قائم بالفعل – هو مجلس الحكومات االسرتالية – وتعمل 

بوصفها مبادرة لهذا املجلس، بدال من كونها خاصة بالحكومة املركزية وحدها. 

وقد أنشئ فريق عامل من املسؤولني املكرسني لوضع الخطة، باالشرتاك مع ممثلني 

من الوكاالت املعنية بسياسات املرأة، والعدل، ووكاالت حكومية أخرى عرب تسع 

واليات قضائية، بقيادة مسؤول تنفيذي كبري يف اإلدارة االتحادية املسؤولة عن 

شؤون املرأة. ويف الخطة الوطنية إلسبانيا إلذكاء الوعي ومنع العنف الجنساين: 

اإلطار املفاهيمي والخطوط األساسية للتدخل )2007-2008( يكفل 

التنسيق بني الواليات القضائية عن طريق ثالث وزارات مركزية )اإلدارة العامة، 

والداخلية، والعمل والشؤون االجتامعية(، يقيض بإصدار ‘توجيه مشرتك يهدف 

إىل أنه يجوز ملندويب الحكومة يف املجتمعات املحلية املتمتعة بالحكم الذايت أن 

يكفلوا متابعة وتنسيق املبادرات يف مجال العنف الجنساين املضطلع بها يف النطاق 

اإلقليمي لكل منهم’.

وهناك دول أخرى ترشك البلديات املحلية يف االستجابة لحاالت الضحايا/الناجيات 

حيثام يكون من واجبها القانوين تقديم الخدمات ذات الصلة. ويتمثل أحد أهداف 

خطة عمل الرنويج ملكافحة العنف األرسي )2008-2011( يف كفالة إيالء 

أولوية لتقديم الخدمات إىل ضحايا  العنف األرسي/الناجيات منه يف الربنامج 

السيايس للبلديات. 

عىل مامرسة نفوذ قوي يف الحكومة. ومع ذلك، فإنه عندما تكون املناصب املعنية 

بشؤون املرأة من الرتب الصغرية نسبيا، فإن من يشغلون مناصب وزارية يف مجلس 

الوزراء ويحملون حقائب رفيعة املستوى )مثل العدل أو الصحة(، قد يكونون يف 

وضع أفضل لتويل قيادة الخطة.

ويتوىل االرشاف عىل خطة عمل جورجيا ملكافحة االتجار باألشخاص )2009-

2010( مجلس تنسيقي دائم مشرتك بني الوكاالت لتنفيذ تدابري مكافحة االتجار 
باألشخاص، يرتأسه وزير العدل ويضم نواب للوزراء من ست حقائب وزارية 

أخرى ذات صلة باملوضوع. ويعزى نجاح الخطة جزئيا إىل أن وزير العدل الذي 

يتوىل قيادة املجلس يتمتع مبكانة رفيعة وهو مكلف بتوىل املنصب من ِقبَل رئيس 

جورجيا. ويعقد املجلس اجتامعات ربع سنوية أو حسب االقتضاء، مع قيام هؤالء 

الوزراء بتفويض سلطة العمل إىل مستوى االدارات. وقد أنشئت الخطة الوطنية 

الكوادور للقضاء عىل العنف الجنساين ضد األطفال واملراهقني والنساء )2008( 

مبرسوم رئايس ينص عىل إنشاء هياكل الحوكمة للخطة، مبا يف ذلك لجنة 

متكاملة مشرتكة بني املؤسسات تتألف من وزارات أو أمانات الدولة لشؤون 

الحكومة والرشطة؛ والتعليم؛ والصحة العامة؛ واالدماج االجتامعي واالقتصادي؛ 

والعدل وحقوق اإلنسان؛ وشؤون املرأة؛ وشؤون الطفولة واملراهقني. ومثة خطة 

أخرى أنشئت مبرسوم رئايس وتخضع الرشاف عدد من الوزراء، هي االسرتاتيجية 

الوطنية لليمن لتنمية املرأة )2006-2015(، التي تتضمن مجال مكافحة 

العنف ضد املرأة بوصفه مجاال اسرتاتيجيا رئيسيا من مجاالت العمل.

ويعني الطابع الطويل األجل للعمل الرامي إىل إنهاء العنف ضد املرأة أنه ينبغي 

أن يكون إنشاء اإلطار الشامل لخطط العمل الوطنية والهدف املتوخى من ذلك 

هام كفالة توفري دعم سيايس واسع النطاق يف جميع األحزاب السياسية 

الرئيسية ومستويات الحكومة، وبقاء ذلك الدعم رغم تغري الحكومة أو التوجه 

السيايس. والفريق الربملاين املشارك املعني باملرأة والسالم واألمن، الذي يعمل 

يف إطار الخطة الوطنية للمملكة املتحدة املتعلقة بقرار مجلس األمن 1325 

الطيف  عرب  الربملانيني  بني  منتظمة  لآلراء بصفة  تبادال  )2000( يجري 
السيايس، وموظفي الخدمة املدنية من الوزارات التي تتوىل قيادة تنفيذ الخطة، 

ومنظامت املجتمع املدين. وتضمن وضع االسرتاتيجية الوطنية أليرلندا املتعلقة 

بالعنف األرسي والجنيس والجنساين )2010-2014( عقد مؤمتر ومنتدى 

رئايس، يشارك فيهام رئيس الدولة يف عملية وضع االسرتاتيجية. وحرض إطالق 
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املؤسسة املنفذة الرائدة عىل نطاق الحكومة بأرسها

توصية
ينبغي أن تنص خطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة عىل أن:

أو لجنة توجيهية رفيعة املستوى )مؤسسة رائدة(، تتألف  الخطة بقيادة مجلس رفيع املستوى  تنفيذ  •  يكون 
من كبار املسؤولني الحكوميني من جميع االدارات الحكومية وأصحاب املصلحة اآلخرين، وتكون مهامهم هي:

الخطة؛ تنفيذ  بشأن  املستوى  الرفيعة  القرارات  جميع  اتخاذ   -   
الخطة. بتنفيذ  تقوم  التي  الحكومة  ومستويات  املصلحة  صاحبة  الجهات  مختلف  أنشطة  تنسيق   -   

وخربات  كافية  مبوارد  مزودة  املركزية  للحكومة  تابعة  وحدة  بواسطة  الرائدة  املؤسسة  قرارات  تنفيذ   •  يتم 
فنية ومخولة مبسؤوليات تشمل عدة حقائب ولديها قدرة اسرتاتيجية عىل دفع االجراءات.

التعليق
املحلية عىل وضع  الحكومات  الوطنية ووحدات  الحكومية  الوكاالت  ·  مساعدة 

سياسات ملنع حدوث العنف ضد املرأة وأطفالها، وحامية حقوقهم وتيسري 
متكني املرأة ليك يتسنى لها املشاركة يف التنمية الوطنية.

الخاص  األكادميية، والقطاع  املحلية، واألوساط  الحكومات  بوحدات  ·  االتصال 
وقطاع األعامل بشأن جميع املسائل املتعلقة بالعنف ضد املرأة وأطفالها 

بغية تحقيق هدف نهايئ يتمثل يف تعزيز حقوقها وتوفري الفرص لتمكينها وتنمية 
قدراتها.

أجل  من  الحكومية  غري  واملنظامت  الحكومية  الوكاالت  موارد  من  ·  االستفادة 
تنفيذ الخطة االسرتاتيجية.

املرأة  العنف ضد  للقضاء عىل  للمغرب  الوطنية  لالسرتاتيجية  املنفذ   والجهاز 
الوزارات  من  ال  عضويته  األطراف، تتألف  ثاليث  هيكل  )2002( هو 

الحكومية فحسب، بل أيضا من الرابطات النسائية واألفرقة البحثية الجامعية. 
وهناك لجنة توجيهية رائدة تتحمل املسؤولية عن تنفيذ خطط العمل السنوية، 

يدعمها عدد من األفرقة العاملة املواضيعية.

ويتطلب التنفيذ الفعال لقرارات املؤسسة الرائدة توفر موارد برشية من كل قطاع 
من القطاعات الحكومية ذات الصلة، فضال عن تنسيق اسرتاتيجي من موظفني 

متمرسني لديهم معرفة بسياسات العنف ضد املرأة والقطاعات والجهات املعنية 
بها. وتحتل وحدات السياسات املركزية التي تتوفر لها القدرة عىل تقديم الخربات 
التقنية، ودفع االجراءات يف مختلف القطاعات، ودعم املجتمع املدين، موقعا جيدا 
لالضطالع بعملية التنسيق االسرتاتيجي هذه، وهناك خطط كثرية تتضمن االشارة 

إىل هذه الوحدات. فالخطة الوطنية الثانية لبليز، خطة العمل الوطنية للعنف 
الجنساين )2010-2013(، عىل سبيل املثال، أناطت املسؤولية عن تنسيق 

الخطة عموما بإدارة املرأة، بالرشاكة مع هيئة استشارية تابعة للمجتمع املدين 
ومع مراكز تنسيق يف مختلف االدارات مثل العدل والرشطة والصحة، وباملسؤولية 
املشرتكة عن التنفيذ. وينبغي لخطط العمل الوطنية أال تكتفي بإناطة املسؤولية 

عن التنفيذ بوحدة الحكومة املركزية ومراكز التنسيق، بل أيضا أن تنص عىل توفري 
موارد كافية ومستمرة ليك تقوم بعملها عىل نحو فعال، مبا يف ذلك لالستعانة بعدد 
كاف من املوظفني ذوي الخربة، وتنسيق السياسات االسرتاتيجية، وتقديم الخدمات، 

والتشاور، والربمجة، وتوفري الدعم الوزاري ووظائف األمانة لهياكل الحوكمة.

يلزم أن يكون هناك مجلس رفيع املستوى أو لجنة رفيعة املستوى تتألف من 
الحكومة بأرسها لكفالة أن يتم وضع إجراءات واسرتاتيجيات الخطة وتنفيذها 

بطريقة متكاملة ومتامسكة. وتكون تلك الهيئة عادة مسؤولة أمام الوزير 
)الوزراء( أو األمني/األمناء أو غريهم من شاغيل املناصب السياسية املشار إليها يف 
القسم الفرعي 3-3-3-1. ويف حني يختلف تكوين تلك الهيئات الرائدة من 

دولة إىل أخرى، فإن فعاليتها تتوقف عىل تخويلها الصالحيات التي متكنها من تنسيق 
االجراءات فيام بني الحقائب وفيام بني القطاعات وفيام بني الواليات القضائية. 

وتتألف عضويتها بصفة عامة من كبار املسؤولني التنفيذيني املخولني صالحيات صنع 
القرار عرب جميع مجاالت االدارات ذات الصلة يف الحكومة املركزية، ويف بعض 

الحاالت، الجهات املعنية الرئيسية من املجتمع املدين )انظر الفرع 2-3-3(. 
ويف األنظمة الالمركزية، يلزم أن تضم اآللية املؤسسية هياكل مشرتكة بني الواليات 

القضائية أو ترتبط بها )انظر القسم الفرعي 1-3-3-3(.

ويف السياسة الوطنية لغيانا املتعلقة بالعنف األرسي )2009(، ينص عىل أن 
تتوىل االرشاف عىل تنفيذ السياسة لجنة ارشافية وطنية معنية بالعنف األرسي،  
تتألف من مسؤولني رفيعي املستوى يف الوزارات والوكاالت واملنظامت املكلفة 

مبسؤوليات التصدي للعنف العائيل، فضال عن أفراد يجوز، بحكم التزامهم وخرباتهم، 
دعوتهم للمشاركة يف أعامل اللجنة. ويف خطة العمل الوطنية لنيكاراغوا ملنع  

العنف األرسي والجنيس )2001-2006(، توجد هيئة توجيهية تتألف 
من اللجنة الوطنية، واملعهد الوطني للمرأة، ولجنة تقنية. وتضطلع هذه الهيئة 
باملسؤولية عن قيادة تنفيذ الخطة واتخاذ جميع املقررات الرفيعة املستوى فيام 
يتعلق بتنفيذ الخطة. ويتم عىل هذا املستوى استعراض التقارير املتعلقة بالتقدم 

املحرز وأثر تنفيذ األنشطة الواردة يف الخطة. 

وتحدد الخطة االسرتاتيجية للفلبني للمجلس املشرتك بني الوكاالت واملعني بالعنف 
ضد املرأة وأطفالها، 2007-2010، دور املجلس يف قيادة الخطة ورصدها. 

ويتألف املجلس من ممثيل 12 من اإلدارات الحكومية ذات الصلة، ويضطلع 
باملسؤوليات عن:

الوطنية واالقليمية واملحلية مع  الصعد  األنشطة عىل  ·  تنسيق ومواءمة 
الوكاالت الحكومية ذات الصلة، واملنظامت غري الحكومية، واألوساط 

األكادميية، والقطاع الخاص وقطاع األعامل، واملنظامت املشرتكة بني األديان، 
وغريها من الرشكاء غري الرسميني.
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واملنظامت املجتمعية، واملنظامت الدينية، واملسؤولني الحكوميني االقليميني 

واملحليني، وضباط مراقبة السلوك وموظفي الرعاية االجتامعية، وغريهم من 

األفراد/الهيئات املهتمني واملؤهلني. وباملثل، تنص خطة العمل الوطنية لرتكيا 

ملكافحة العنف األرسي ضد املرأة )2007-2010( عىل إنشاء لجان 

تنسيق محلية ‘تشارك فيها املحافظات، وقوات األمن املحلية، وأفراد الدرك، 

والبلديات، والجامعات، واملنظامت املهنية، ومكتب املفتي، وممثيل املنظامت 

غري الحكومية للعمل عىل منع العنف ضد املرأة،’ تدعمها وزارة الداخلية.

ميكن للمنظامت و/أو الشبكات املحلية أن تساعد يف دفع أنشطة الخطة عىل 

الصعيد املجتمعي وكفالة أن يكون هناك فهم مشرتك وإجراءات منسقة عرب 

مختلف املواقع الجغرافية. وتنص السياسة الوطنية لغيانا املتعلقة بالعنف 

األرسي )2009( عىل إنشاء لجان إقليمية ومحلية بشأن العنف األرسي 

تضطلع باملسؤولية عن وضع ورصد االسرتاتيجيات واألنشطة وخدمات 

الدعم واالبالغ عن مسائل العنف األرسي يف إطار اإلقليم التابع لكل منها 

إىل اللجنة الوطنية للرقابة املعنية بالعنف األرسي. وتتألف هذه اللجان 

من ممثلني لقوة رشطة غيانا، واملنظامت غري الحكومية، والعيادات الصحية، 

التعليق

4-3-3

استعراض الترشيعات والسياسات
1-4-3-3

استعراض الترشيعات

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تنص عىل:

ومراجعة: • استعراض 
القانون  مع  ملوامئتها  املرأة  ضد  العنف  أشكال  مختلف  مبارشة  تعالج  التي  القامئة  الترشيعات    -   

الدويل وأفضل املامرسات؛
هذه  تطبيق  يعمل  أن  األطفال، لكفالة  وحامية  والهجرة  األرسة  قانون  الصلة، مثل  ذات  الترشيعات    -   

القوانني عىل حامية النساء واألطفال من العنف وكفالة اتساقها مع القانون الدويل وأفضل املامرسات.
•  االضطالع بعملية يف النظم الالمركزية لتحقيق اتساق القوانني والسياسات واالجراءات عىل مستوى أفضل 

املامرسات عرب مختلف الواليات القضائية، مبا يف ذلك وضع مبادئ توجيهية للعاملني يف مجال العدالة 
العرفية/التقليدية، والدينية، وغري الرسمية.

3-3-3-3

توفري الدعم للمنظامت والشبكات املحلية

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن:

االجراءات  تنسيق  وكفالة  املجتمعي  الصعيد  عىل  األنشطة  لدفع  املحلية  والشبكات  املنظامت  •  تدعم 
عرب مختلف املواقع الجغرافية.
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التعليق

ويف البلدان التي توجد بها نظم موازية غري رسمية للعدالة تتيح إمكانية تطبيق 

القانون التقليدي/العريف أو الديني، مثل محاكم روؤساء القبائل أو املحاكم 

القروية، من الرضوري أن تأخذ هذه بعني االعتبار األساليب التي يجري بها يف 

كثري من األحيان تربير العنف ضد املرأة أو التغايض عنه – عىل عكس معظم 

الجرائم األخرى – عىل أسس ثقافية أو دينية. ويجب أن تعمل نظم العدالة 

غري الرسمية، شأنها شأن النظم الرسمية، وفقا ملعايري املساواة بني الجنسني، 

وإعالء حق املرأة كإنسان يف أن تعيش حياتها بال عنف وأن تكفل مساءلة 

مرتكبيه. ففي بابوا غينيا الجديدة، عىل سبيل املثال، يسمح للمحاكم القروية 

بتطبيق القانون العريف للمنطقة، إال حيثام يتعارض عرف محدد مع الدستور 

الوطني أو قانون أسايس. وينبغي لخطط العمل الوطنية أن تكفل أن توضح 

االستعراضات والعمليات الترشيعية التي ترمي إىل املواءمة بني القوانني العالقة 

بني القانون العريف و/أو الديني ونظام العدالة الرسمي، لكفالة أال يستبعد 

تناول قضية معينة مبوجب النوع األول إمكانية نظرها أمام الثاين. وينبغي 

للعملية أن ترشك املامرسني والقيادات يف النظم غري الرسمية، باالضافة إىل 

املنظامت النسائية، يف وضع مبادئ توجيهية أو بروتوكوالت ملامريس العدالة 

العرفية/التقليدية والدينية وغري الرسمية، ولتفاعلهم مع النظم الرسمية 

والخدمات املقدمة إىل الضحايا/الناجيات.

ينبغي أن تكفل خطط العمل الوطنية نهجا متامسكا وشامال ومتسقا تجاه 

العنف ضد املرأة يف الترشيعات ومن خاللها.

وتتضمن مبادرة كندا بشأن  العنف األرسي إجراء استعراضات ترشيعية مستمرة 

يف مجال ناتجها املتعلق بـ ‘تحسني السياسات والربامج واالستجابة الترشيعية 

للعنف العائيل’. ويتضمن تقرير األداء للفرتة 2004-2008 تفاصيل 

التعديالت التي أجريت يف تلك الفرتة عىل القانون الجنايئ وقانون األدلة الكندي 

لتحسني القوانني املتعلقة بالتصدي للعنف العائيل.

ويف النظم الالمركزية، ينبغي أن تهدف خطط العمل الوطنية أوال إىل تحديد 

التعاريف واألحكام واإلجراءات الترشيعية املتعلقة بأفضل املامرسات ثم أن 

تسعى بعد ذلك إىل مواءمتها عرب مختلف الواليات القضائية. وقد حددت 

عملية وضع الخطة الوطنية السرتاليا للحد من العنف ضد النساء واألطفال 

الجراء استقصاء  االسرتالية  القوانني  إصالح  للجنة  مرجعية  )2011( نقطة 
بشأن تفاعل القوانني القامئة يف مختلف الواليات القضائية واملتعلقة بالعنف 

األرسي/املنزيل وحامية األطفال مع قانون األرسة االتحادي. كام صدر تكليف من 

خالل الخطة بإجراء استقصاء آخر بشأن أثر القوانني االتحادية عىل من يتعرضون 

للعنف العائيل، يف مجاالت قانون مساعدة األرسة، وقانون الهجرة، وقانون العاملة، 

وقانون الضامن االجتامعي، وقانون املعاش التقاعدي، وأحكام الخصوصية.

2-4-3-3

استعراض السياسات

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تنص عىل:

جميع  يشمل  متسق  إطار  وجود  لكفالة  الوطنية  للسياسة  األخرى  املجاالت  ومراجعة  •  استعراض 
قطاعات الحكومة يعزز حقوق اإلنسان للمرأة واملساواة بني الجنسني، والقضاء عىل العنف ضد املرأة؛

عرب  املرأة  ضد  العنف  بشأن  للسياسات  الرئيسية  التوجهات  بني  الالمركزية  النظم  يف  االتساق  •  تحقيق 
مختلف الواليات القضائية لتنسيق النظم واالجراءات.

التعليق

نقص املناعة البرشية/اإليدز، أو التعليم، أو سياسة القوى العاملة، أو تعزيز 
الروابط القامئة فعال فيام بينها، وذلك لكفالة التصدي للعنف ضد املرأة باعتباره 
عنرصا رئيسيا يف عملها وأن تكون املساواة بني الجنسني مبدأ أساسيا وغري قابل 

للتفاوض يف جميع تلك السياسات والربامج.

وتتضمن الخطط املقدمة من رواندا ورسي النكا والفلبني جميعها إجراءات 
تنص عىل استعراض السياسة الوطنية يف ضوء أهداف الخطة. وتسمي السياسة 

الوطنية للربازيل ملواجهة العنف ضد املرأة )2008(، تحديدا، عددا من 
الكيانات يف االدارة العامة للعمل سويا عىل مدى فرتة أربع سنوات من أجل 

توطيد أهداف السياسة.

ينبغي أن يكون للتامسك واالتساق عرب مختلف الترشيعات ما يقابله عرب 

مختلف مجاالت السياسات الحكومية. وميكن أن تتوخى االستعراضات ترسيخ 

أو تعزيز أوجه التكامل بني خطط العمل الوطنية والسياسات واملامرسات 

القامئة عرب مختلف قطاعات الحكومة )ومستويات الحكومة(، وهو ما ميكن 

بدوره أن يساعد عىل إعطاء دفعة لوضع الخطة وتنفيذها. وينبغي إعادة النظر 

يف أي مجال من مجاالت السياسة القامئة يتعارض مع الخطة، وميكن إدماج 

املسائل املتصلة بالعنف ضد املرأة يف السياسات املصممة للتصدي لحاالت 

التمييز والحرمان واإليذاء األوسع نطاقا. كام ميكن لهذه العملية أن تعمل عىل 

إقامة روابط بني االدارات الحكومية التي تعمل يف مجاالت الصحة، أو فريوس 
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التعليق

أو منعه. وتتضمن خطة العمل الوطنية ألوروغواي ملكافحة العنف األرسي 

الطب  يف  املتخصصني  املهنيني  عدد  لزيادة  )2004-2010( إجراءات 
الرشعي يف مجال العنف األرسي، والذين لديهم دراية بقانون العنف األرسي، 

وإدماج هؤالء املهنيني يف قوة العمل، كام يشمل إجراءات لدعم الربامج املستدمية 

لبناء القدرات بشأن العنف األرسي للعاملني يف املؤسسات العامة والخاصة التي 
تعمل يف موضوع العنف األرسي. وتنص خطة العمل الوطنية لليربيا املتعلقة 

بالعنف الجنساين: خطة متعددة القطاعات ملنع العنف الجنساين والتصدي له 

يف ليربي)2006-2011( عىل تدريب مسؤويل إنفاذ القانون، والسلطة 

القضائية، وموظفي مراكز التأهيل، وأصحاب املصلحة يف املجتمع املحيل عىل 

املعايري الدولية لحقوق اإلنسان والقوانني الوطنية السارية.

وهناك إدراك متزايد بأهمية الحاجة إىل كفالة توفري التثقيف املالئم والتطوير 

املهني للموظفني القضائيني واملهنيني اآلخرين العاملني يف النظام القانوين. 

وباالضافة إىل التدريب قبل الخدمة وأثناء الخدمة، تعد الكتيبات االرشادية 

النموذجية للقضاة إحدى اآلليات التي ميكن أن تعزز تطبيق القانون من خالل 

توفري تحليالت للسياقات االجتامعية والسوابق القضائية ذات الصلة. وأصدرت 

كندا، يف إطار مبادرتها الوطنية املستمرة املتعلقة بالعنف األرسي، كتيبا توجيهيا 

إلكرتونيا للقضاة بشأن العنف األرسي وقانون األرسة، قام بوضعه املعهد القضايئ 

الوطني بالتشاور مع فريق الستعراض األقران يتألف من 42 قاضيا وأكادمييا 

قانونيا. 

وقد يحتاج املسؤولون ذوو الصلة من البلديات املحلية ومختلف املجاالت 

الحكومية إىل مهارات تتقاطع مع نهايتي طيف املنع والتصدي كام ينبغي أن 

يحصلوا عىل التدريب املالئم. وتتضمن االسرتاتيجية الوطنية للمرأة األردنية، 

2006-2010، اسرتاتيجية إمنائية تنظيمية لتعميم مراعاة املنظور الجنساين 
يف جميع االدارات الحكومية، مبا يف ذلك يف وضع السياسات والربامج، وإعداد 

امليزانية، وإعداد البيانات والتقارير االحصائية، وتوفري الوسائل املالية واإلدارية 

الكافية، وذلك عىل سبيل التصدي للتمييز ضد املرأة األوسع نطاقا.

وعندما تشارك املجتمعات املحلية، أو القيادات التقليدية أو الدينية، أو غريهم 

من الرشكاء غري الرسميني يف منع العنف ضد املرأة أو التصدي له، ينبغي أن 

تنص خطط العمل الوطنية عىل رضورة تلقيهم تدريبا عايل النوعية مامثال 

للتدريب الذي يتلقاه العاملون يف النظام الرسمي.

تستخدم دول كثرية خطط العمل الوطنية لتعزيز وتوحيد التدريب املعتمد 
عرب مختلف القطاعات والواليات القضائية لجميع األفراد املهنيني العاملني يف 
مجال منع العنف ضد املرأة والتصدي له. وينبغي توخي وضع اسرتاتيجيات 

للتدريب قبل الخدمة، فضال عن برامج للتطوير املهني والتنظيمي أثناء 
الخدمة، عرب كامل نطاق املهن املعنية، وكذلك مع القيادات املجتمعية وقطاع 
العمل التطوعي. ويشمل من يعملون مبارشة مع الضحايا/الناجيات مقدمي 

الخدمات الصحية واالجتامعية واملجتمعية، والرشطة، واملدعني العامني، وأفراد 
الهيئة القضائية، وغريهم من أعضاء املهنة القانونية. ويشمل من قد يشاركون 

يف املبادرات املتعلقة بالوقاية املدرسني وغريهم من موظفي املدارس، والقيادات 
املجتمعية والدينية، واملسؤولني املحليني، والقامئني عىل تخطيط املناطق الحرضية، 

والعاملني يف مجاالت االعالم، واملوارد البرشية، والطفولة املبكرة، واألبوة.

ويلزم أن تتضمن جميع دورات ما قبل الخدمة تدريبا محددا بشأن قضايا العنف 
ضد املرأة يفي مبعايري املامرسة الجيدة. واملامرسة الجيدة يف مجال التدريب 
تتجاوز بناء املهارات ألغراض الخدمة املبارشة. وتشدد خطة العمل الوطنية 

لبليز املتعلقة بالعنف الجنساين )2010-2013(، إذ تالحظ طابع العنف 
الجنساين الضارب يف أعامق مواقف األفراد وسلوكهم، عىل رضورة أن يركز 

التدريب ال عىل العمليات واالجراءات فحسب، بل أيضا عىل ايجاد فهم مشرتك 
ألسباب العنف ضد املرأة وعواقبه وطبيعته، وذلك ليك ميكن تحدي املواقف 

املتحيزة التي ميكن أن تقوض أركان أي نظام فعال للتصدي له. وتنص الخطة عىل 
ارشاك كبار املوظفني وصناع القرار يف عملية التدريب، وعىل رضورة تقييم أثر 

التدريب عىل تقديم الخدمات. وتنص الخطة الوطنية إلسبانيا الذكاء الوعي ومنع 
العنف الجنساين: اإلطار املفاهيمي والخطوط الرئيسية للتدخل )2007-

العنف  بشأن  محددا  تدريبا  يتضمن  أسايس  موضوع  إدخال  2008( عىل 
الجنساين يف نطاق مناهج دورات التدريب املهني والدورات الدراسية التي تتوج 
بالحصول عىل شهادات أو درجات علمية وبرامج التخصص لجميع املهنيني الذين 
يتدخلون بصورة مبارشة يف منع العنف الجنساين واالهتامم به وتعقبه ومعاقبة 
مرتكبيه. وتشمل الخطة ذاتها املبادرة األوسع نطاقا املتعلقة باملنع والتي تدعو 

إىل تنظيم تدريب بشأن املساواة يف نطاقات مناهج جميع الدورات الدراسية التي 
تتوج بالحصول عىل درجة أو شهادة علمية.

واستخدمت عدة دول خطط عملها الوطنية لبناء قدرات القوى العاملة واملنظامت 

عىل تحسني تقديم الخدمات أو القيام عىل نحو آخر بالتصدي للعنف ضد املرأة 

5-3-3

بناءقدرات القوى العاملة واملنظامت

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن:

التي  القضائية  والواليات  القطاعات  مختلف  عرب  الصلة  ذوي  املهنيني  جميع  يحصل  أن  عىل  •  تنص 
تتصدى للعنف ضد املرأة عىل تدريب موحد ومعتمد وشامل قبل الخدمة وأثناء الخدمة بشأن 

القضايا التي تكتنف العنف ضد املرأة، وأسبابه وعواقبه.
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معالجة املسائل املتصلة بجمع البيانات تحديدا )فضال عن رصدها وتقييمها(. 

وهي تنص عىل إنشاء آلية مستمرة لقياس مدى وقوع العنف الجنساين يف 

بليز، ومدى تواتره وشدته )من خالل املعهد االحصايئ لبليز(. ودعت الخطة 

االسرتاتيجية للفلبني للمجلس املشرتك بني الوكاالت واملعني بالعنف ضد املرأة 

وأطفالها، 2007-2010 إىل جمع بيانات عن انتشار العنف ضد املرأة، 

بالتعاون مع الهيئة املشرتكة بني الوكاالت واملعنية باالحصاءات الجنسانية 

الدخال ‘منوذج سالمة املرأة’ يف الدراسة االستقصائية الصحية والدميوغرافية 

الوطنية لعام 2008 )التي أجراها مكتب االحصاءات الوطنية(، من أجل 

الحصول عىل بيانات بشأن االيذاء البدين والجنيس بني النساء ممن ترتاوح 

أعاملهن بني 15 و 49 سنة.

وتحدد خطة العمل الوطنية للمكسيك ملنع العنف ضد املرأة والتصدي له 

والقضاء عليه )2007-2012( اسرتاتيجية لكفالة استمرار تدفق 

املعلومات والبيانات املتعلقة بالعنف ضد املرأة ومواصلة تطويرها وتحليلها 

تحليال متعمقا. وهي تدعو إىل إنشاء لجنة تقنية معنية باحصاءات العنف 

ضد املرأة، وإىل إجراء دراسات استقصائية وطنية دورية بشأن العنف ضد 

املرأة؛ ووضع مبادئ توجيهية منهجية لكفالة اعتبار جميع األعامل التشخيصية 

املختلفة والدراسات التي تركز عىل أشكال العنف ضد املرأة ومدى انتشارها 

يف مناطق معينة من البلد مصدرا رئيسيا من مصادر تحديد التقدم املحرز 

يف الربنامج الوطني ملنع العنف ضد املرأة واالهتامم به واملعاقبة عليه 

واستئصاله، وتكييف ذلك التقدم ورصده.

ينبغي أن يتم االضطالع بعمليات وضع االسرتاتيجيات والتدابري وتنفيذها 

وتقييمها يف خطط العمل الوطنية من خالل نهج قائم عىل األدلة و ‘مقيم 

لألدلة’ من أجل مواصلة التحسني. ويعد جمع بيانات احصائية دقيقة 

وشاملة ومدخالت نوعية أمرا محوريا يف هذا الجهد. وبصفة عامة، يعترب 

إجراء دراسات استقصائية سكانية واسعة النطاق هي أفضل األساليب املتاحة 

للحصول عىل بيانات بشأن االنتشار والتواتر، ومعلومات ميكن قياسها كميا 

بشأن طبيعة وأثر مختلف أشكال العنف ضد املرأة. كام ميكن أن تسهم نظم 

البيانات االدارية أو بيانات القضايا، مثل سجالت الرشطة أو املستشفيات أو 

املحاكم يف قاعدة األدلة، وهذه يرد فحصها مبزيد من التفصيل يف القسم الفرعي 

.3-5-5-3

وتحدد خطة العمل الوطنية الثانية للجمهورية الدومينيكية للمساواة واالنصاف 

بني الجنسني )2006-2016( أن تكون أمانة املرأة هي املسؤولة عن 

تنسيق انتاج البيانات/املعلومات املتعلقة بالعنف ضد املرأة وجميع املجاالت 

األخرى املشمولة يف الخطة مع اضطالع الكيانات الحكومية باملسؤولية عن 

توليد هذه املعلومات. وتدعو الخطة الوطنية لهايتي ملكافحة العنف ضد 

املرأة، 2006-2011 إىل إنشاء هيكل وطني دائم لجمع البيانات 

املتعلقة بالعنف ضد املرأة وتسجيلها وتحليلها، تسانده لجنة تقنية مكلفة 

بوضع مفاهيم جمع البيانات وتطويرها واالرشاف عليها، مع وجود مسؤوليات 

تنفيذية يف كل إدارة من االدارات الحكومية ذات الصلة. ويتمثل أحد أهداف 

خطة العمل الوطنية لبليز املتعلقة بالعنف الجنساين )2010-2013( يف 

6-3-3

تحسني األبحاث والبيانات
1-6-3-3

جمع البيانات

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تقتيض:

نوع  حسب  شاملة، مصنفة  ووصفية  احصائية  بيانات  وتحليل  وإبالغ  بجمع  منتظمة  بصفة  •  القيام 
الجنس والعرق والسن واألصل اإلثني وغريها من الخصائص ذات الصلة، بشأن طبيعة جميع أشكال 

العنف ضد املرأة ومدى انتشارها وأثرها.

التعليق
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2-6-3-3

األبحاث املستقلة

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تتضمن تدابري:

املرأة. ضد  بالعنف  املتصلة  املستجدة  بالقضايا  املتعلقة  املستقلة  األبحاث  •  لدعم 

املرأة  العنف ضد  العالقة بني  )2005-2008( عىل إجراء دراسة بشأن 
واالستبعاد من سوق العمل، وأخرى بشأن عنف العشري بني الشباب، لالستفادة 

بهام يف أنشطة املنع.

وتعهد الخطة الوطنية إلسبانيا إلذكاء الوعي ومنع العنف الجنساين: اإلطار 

املفاهيمي والخطوط الرئيسية للتدخل )2007-2008( إىل عدد من 

السلطات مهمة ‘االضطالع مبجموعة متنوعة من األنشطة البحثية املشرتكة 

بني التخصصات لتحليل أسباب العنف الجنساين وعواقبه )مثال، دراسة بشأن 

االعاقة بوصفها من عواقب العنف الجنساين(’. كام تنص خطة إسبانيا عىل 

إنشاء مرصد تابع للدولة بشأن العنف ضد املرأة، مكلف بعدد من املسؤوليات 

تتضمن بناء األدلة ودعم املامرسات، مبا يف ذلك تحديد مجموعة مشرتكة من 

املؤرشات لتحليل حجم العنف ضد املرأة وتطوره؛ وإنشاء قاعدة بيانات وطنية؛ 

وتحديد معايري موحدة للجودة مليرسي التدريب.

ميكن لألبحاث الوصفية مثل دراسات الحالة لخربات ضحايا العنف/الناجيات 

منه والنظم املصممة للتصدي له أن توفر فهام متعمقا للمجاالت التي يلزم 

توجيه اهتامم السياسات والربامج إليها. وينبغي أن تشمل خطط العمل الوطنية 

تدابري لتعزيز األبحاث املستقلة والوصفية بشأن العنف ضد املرأة، عرب مجاالت 

املنع والخدمات والرشطة واسرتاتيجية العدالة. وتحدد الخطة االسرتاتيجية 

للفلبني للمجلس املشرتك بني الوكاالت واملعني بالعنف ضد املرأة وأطفالها، 

يف  بإجرائها، مبا  تلتزم  التي  البحثة  املشاريع  من  2007-2010 عددا 
ذلك املشاريع البحثية املتعلقة بطبيعة العنف ضد النساء واألطفال وأسبابه 

الكامنة، و ‘متالزمة النساء الاليت يتعرضن للرضب’، والعنف يف العالقات 

الجنسية املثلية، واملامرسات الجيدة التي تهدف إىل التصدي للعنف ضد املرأة 

واستئصاله. ومن املقرر أن يُضطلع بتلك املشاريع بالرشاكة مع املؤسسات 

األكادميية والبحثية، ووسائط االعالم، وغريهام من الرشكاء غري التقليديني. 

وتنص خطة عمل الدامنرك لوقف  العنف األرسي للرجال ضد النساء واألطفال 

التعليق

4-3

الوقاية األولية
1-4-3

األساس املنطقي واملبادئ التوجيهية
كبريا )وسيلزم أيضا أن تكون هذه الخدمات متاحة ومزودة مبوارد كافية 

لالستجابة للنساء والفتيات الاليت يحددن العنف يف حياتهن نتيجة لنشاط 

الوقاية(.

وتبني األبحاث أن هناك عالقة مبارشة بني مستويات انعدام املساواة بني 

الجنسني، والتمسك بالقوالب النمطية الجنسانية، وانتشار العنف ضد املرأة. 

واملجتمعات التي تقدر أهمية مشاركة املرأة ومتثيلها، والتي تقل فيها التفاوتات 

االقتصادية أو االجتامعية أو السياسية يف القوة بني الرجل واملرأة، تنخفض فيها 

مستويات العنف. وباملثل، فإن األفراد الذين يتمسكون مبواقف متييزية أو تنحو 

نحو القولبة النمطية الجنسانية – مثل هؤالء الذين يؤيدون هيمنة الرجل 

أو متيزه – هم أيضا الذين من األرجح أن يتمسكوا باملواقف التي تتهاون مع 

العنف ضد املرأة. 

املرأة  ضد  وراء العنف  الكامنة  األسباب  تتعلق الوقاية األولية )31( مبعالجة 

لوقفه قبل وقوعه. وينبغي أن تركز خطط العمل الوطنية بصورة محددة 

عىل ‘الوقاية األولية’، مع وضع اسرتاتيجيات موجهة نحو قطاعات سكانية 

بأكملها لتغيري املواقف واملامرسات وأمناط السلوك التي تساند التمييز والعنف 

ضد املرأة. ومن شأن هذا أن يؤدي يف نهاية املطاف إىل تخفيف العبء 

والتكلفة اللذين تتحملهام خدمات الدعم والرشطة ونظام العدالة، ولكن 

ينبغي متويل الوقاية األولية يف حد ذاتها، ال من ميزانيات االستجابة لألزمات، 

وهو األمر الذي سيلزم أن يستمر إىل أن تنخفض مستويات العنف انخفاضا 

املقام  يف  العنف  وقوع  منع  يعني  ما  األولية’، وهو  عىل ‘الوقاية  الفرع  هذا  يف  الرتكيز  31  ينصب 
األول. ويتضمن هذا الفرع أيضا بعض اسرتاتيجيات ‘التدخل املبكر’ لدى الفئات املعرضة 

للخطر )تعرف أحيانا باسم ‘الوقاية الثانوية’(، كعنرص مكمل لنشاط الوقاية األولية.
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2-4-3

العنارص الرئيسية السرتاتيجية الوقاية األولية

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن:

املرأة: ضد  العنف  ملنع  من 3-4-3 إىل 3-4-6، تدابري  الفروع  يف  أدناه  مبني  هو  • تتضمن، كام 
وتوعية  إذكاء الوعي  اسرتاتيجيات  ذلك  يف  والثقافية، مبا  االجتامعية  املعايري  معالجة  خالل     -   من 

وسائط االعالم؛
الرئيسية؛ واملجتمعية  والتنظيمية  التعليمية  البيئات  يف   -   

والفتيان، واآلباء، واألطفال، والشباب؛ الرجال  معينة، مثل  فئات  وترشك  تستهدف   -   
تكثيفه. أو  املرأة  ضد  العنف  تفاقم  إىل  تؤدي  أن  ميكن  التي  املصاحبة  العوامل  تعالج   -   

التعليق

ويتضمن كثري من الخطط عنارص للوقاية األولية، كام أن نطاق أنشطة الوقاية 

التي تتضمنها الخطط آخذ يف التوسع. وقد بدأت الدول تدرك أن منع العنف 

ضد املرأة يقتيض أكرث من مجرد إذكاء الوعي، وأنه يلزم العمل من خالل 

قنوات متعددة لتغيري املواقف الفردية واملامرسات التنظيمية واالجتامعية 

والثقافية التي تؤدي إىل وقوعه يف املقام األول. وتوجد أمثلة عىل هذا الفهم 

العريض النطاق يف عدد من خطط العمل الوطنية، مبا يف ذلك خطة العمل 

الوطنية لكمبوديا ملنع العنف ضد املرأة )2009-2012(، التي تهدف 

إىل معالجة ‘األسباب الجذرية املعقدة واملتعددة للعنف ضد املرأة’، والتي 

تشمل انعدام املساواة بني الجنسني، واألبنية االجتامعية القامئة عىل التمييز بني 

الجنسني، وأوجه القصور يف العملية التعليمية. وتسعى الخطة إىل ‘تغيري القبول 

النسبي للعنف إىل عرف اجتامعي جديد يعلن بوضوح أن العنف مامرسة 

مرفوضة وليس أمرا حتميا’.

ويف سياق مسؤولية والية فيكتوريا مبوجب واليتها القضائية يف إطار الخطة 

الوطنية السرتاليا، فإن الحق يف االحرتام: خطة والية فيكتوريا ملنع العنف ضد 

املرأة )2010-2020( تشكل إطارا طويل األجل ومتعدد القطاعات 

للوقاية األولية. وقد أسهمت قاعدة األدلة التي صدر تكليف محدد بإنشائها 

والتي أنتجتها مؤسسة فيكتوريا لتحسني الصحة )VicHealth( يف وضع 

الخطة، مستفيدة من النموذج االجتامعي االيكولوجي لتحسني الصحة ومنع 

العنف. وتحدد الخطة أطرا مقرتحة وفئات سكانية معينة التخاذ إجراءات، 

إن الطريقة التي يقدم بها اآلباء منوذج العالقات ألطفالهم، والطريقة التي 

تعرض بها وسائط االعالم أحداث العنف أو تصور بها أدوار الجنسني، والطريقة 

التي تروج بها )أو ال تروج بها( أماكن العمل واملنظامت الدينية والنوادي 

الرياضية ملبادئ املساواة واالحرتام وعدم التمييز، تؤثر جميعها عىل القبول 

الثقايف، أو غري ذلك من أشكال القبول، للعنف ضد املرأة. وتشري األدلة إىل أن 

اسرتاتيجيات الوقاية األولية، ليك تكون فعالة ومستدامة، يلزم أن:

يعيشون  التي  البيئات  مختلف  يف  الناس  فئات  مختلف  ·  تستهدف 
ويعملون فيها؛

العمل، ووسائط  املدارس، وأماكن  البيئات )مثل  من  نطاق  عرب  ·  تُدعَّم 
االعالم(؛

والفتيان، واآلباء، واألوالد(  الرجال  الناس )مثل  فئات  مختلف  ·  ترشك 
عىل الصعد الفردية والتنظيمية واملحلية واملجتمعية؛

ويف حني قد يكون هناك برنامج تثقيفي قائم يف مدرسة، عىل سبيل املثال، فعاال 

يف السياق املبارش وبالنسبة للفصل الدرايس املؤلف من الشباب الذين يتلقونه، 

فإنه من غري املرجح أن تحدث تغيريات مطردة وأوسع نطاقا يف املواقف 

أو أمناط السلوك املتهاونة مع العنف ضد املرأة ما مل يتم تدعيم الربنامج 

باسرتاتيجيات خارج نطاق املدارس، مثال يف املجتمعات املحلية ويف وسائط 

االعالم ويف البيوت.

يف ذلك املجتمعات املحلية، وأماكن العمل، واملدارس، واملؤسسات الدينية، 

فضال عن العمل مع األفراد أو األرس. وهناك قاعدة أدلة متنامية تبني أن تلك 

االسرتاتيجيات ميكن أن تحدث تغيريا يف معدالت العنف ضد املرأة عىل مستوى 

السكان، بل وتحدث ذلك التغيري بالفعل.

وعىل ذلك، ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن 

تستلزم وجود اسرتاتيجية متواصلة لتغيري الثقافات واملواقف وأمناط السلوك 

القامئة عىل التمييز الجنساين أو القولبة النمطية الجنسانية. وهذا يستلزم 

اتخاذ إجراءات عرب مختلف البيئات واستهداف نطاق من الفئات، مبا 
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وتتضمن اسرتاتيجيات متداعمة عىل الصعد املجتمعي، واملحيل/التنظيمي، والفردي/العالئقي:

الشكل 1: خطة فيكتوريا )اسرتاليا(، الحق يف االحرتام: خطة فيكتوريا ملنع العنف ضد املرأة )2010-2020( – شكل بياين ميثل النهج 
االيكولوجي تجاه فهم العنف )32(

وتالحظ الخطة الوطنية الثالثة للربتغال ملكافحة  العنف األرسي، 2007-2010 أن ‘منع العنف األرسي  يتطلب تعزيز قيم املساواة 

واملواطنة التي تحد من التهاون االجتامعي مع ثقافة العنف والقبول بها. فالقضاء عىل القوالب النمطية والخرافات، وتغيري أمناط متثيل الجنسني، 

والقيم التي تؤدي إىل إدامة إنعدام تكافؤ العالقات يف األرسة واملدرسة والبيئة االجتامعية، هي التحديات الرئيسية التي نقرتح التغلب عليها’. 

وتتضمن خطة العمل الوطنية لجنوب أفريقيا عىل مدى العام النهاء العنف الجنساين )2007(، التزاما بوضع صيغة نهائية لخطة عمل 

تفصيلية تركز باهتامم عىل الوقاية، من خالل إقامة رشاكات فعالة مع جميع الجهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك املدارس، ورابطات اآلباء، 

واملنظامت املجتمعية، ووسائط االعالم، والحكومات املحلية، والقيادات التقليدية والدينية، والقطاع الخاص.

من 32  معدل 

 VicHealth (2007) Preventing Violence before it Occurs: A Framework and Background Paper to Guide the Primary 
Prevention of Violence against Women in Victoria, VicHealth, Melbourne, drawing on earlier sources.

الصعيد املجتمعي: القيم واملعتقدات الثقافية التي تشكل 

املستويات الثالثة األخرى للبيئة االجتامعية

الصعيد الفردي: الخربات االمنائية وعوامل الشخصية التي 

تشكل استجابات الشخص لعوامل االجهاد يف بيئتها.

الصعيد العالئقي: التفاعالت الوثيقة للشخص مع اآلخرين

الصعيد املحيل/التنظيمي: الهياكل االجتامعية الرسمية وغري 

املجتمعياملحيل/التنظيميالفردي/العالئقيالرسمية التي تؤثر يف الشخص. 
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حمالت التوعية

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن:

ضد  للعنف  األساسية  األسباب  تعالج  التي  املنظمة  التوعية  لحمالت  والتمويل  الدعم  توفري  عىل  •  تنص 
املرأة، وتنترش يف جميع أنحاء البلد، مبا يف ذلك:

وما  املرأة  ضد  للعنف  للتصدي  سنت  التي  بالقوانني  املعرفة  زيادة  تستهدف  محددة  توعية     -  حمالت 
تتضمنه من وسائل انتصاف، فضال عن الخدمات املتاحة لضحايا العنف ضد املرأة/الناجيات منه؛ 

   -  حمالت ‘تغيري املواقف’ التي تشجع النزعة الذكورية االيجابية املحرتمة غري املتسمة بالعنف؛ وتتحدى 
القوالب النمطية الجنسانية؛ وتذيك الوعي بعدم مقبولية العنف ضد املرأة؛ وتعمل عىل توعية املجتمع 

املحيل بشأن العنف ضد املرأة بوصفه مظهرا من مظاهر انعدام املساواة وانتهاكا لحقوق اإلنسان للمرأة.

التعليق
املعلمني واملسؤولني الصحيني. وقد استثمرت جميع املؤسسات الحكومية املشاركة 

يف تنفيذ الخطة موارد لدعم حملة ‘نزعة التعصب الذكوري رضب من رضوب 
العنف’ يف جميع املقاطعات.

ويف حني ينطوي كثري من حمالت التوعية املتعلقة بالعنف ضد املرأة عىل 
االضطالع مببادرات واسعة النطاق للتسويق االجتامعي، فإن اتخاذ إجراءات عىل 

صعيد القواعد الشعبية املحلية يعد أيضا أمرا مهام وفعاال، وميكن أن يتوافق 
مع أحداث جارية أو تواريخ خاصة. ففي خطة العمل الوطنية لكمبوديا ملنع 
العنف ضد املرأة )2009-2012(، يتمثل أحد األنشطة الرئيسية يف 

تنظيم حمالت عامة عىل مستوى الكوميونات واألقاليم، من خالل وسائط االعالم 
واالجتامعات، باستخدام رسائل رئيسية وملصقات، ورواية القصص، والكتب 
املصورة املوجهة نحو فئات مستهدفة متباينة، مثل األطفال، والطالب، وعامة 

الجمهور. وتتضمن األنشطة األخرى املنصوص عليها يف الخطة نرش املعلومات عن 
القوانني التي تحظر العنف ضد النساء واألطفال عىل جميع الجهات املعنية ذات 
الصلة واالضطالع بحمالت اعالمية بشأن حقوق الضحايا/الناجيات والخدمات 

املتاحة لهن. وتخاطب الخطة الوطنية الثالثة للربتغال ملناهضة  العنف األرسي  
الحمالت  خالل  من  الجامهري  من  كبرية  )2007-2010( قطاعات 

املناهضة للعنف العائيل يف مباريات كرة القدم.

وأخريا، يلزم أن تكون الحمالت شاملة ملختلف الفئات وال تدعم، عىل سبيل 
املثال، قوالب منطية عرقية أو طبقية. وتشمل خطة عمل الدامنرك لوقف العنف 
األرسي من جانب الرجال ضد النساء واألطفال)2005-2008( حملة 

اعالمية موجهة إىل نساء األقليات العرقية – بلغتهن – وتنص عىل إنتاج 
خمسة أفالم قصرية بعدة لغات لتعريفهن مبا هو متاح للنساء من أماكن اإليواء، 
وخدمات املشورة القانونية، فضال عن االجراءات املتبعة مع الرشطة والسلطات.

تعترب حمالت التوعية مهمة للغاية ملنع العنف ضد املرأة، ليس فقط عن طريق 
إذكاء الوعي مبا يشكل العنف وعدم مقبوليته، بل أيضا بتحدي املواقف وأمناط 

السلوك الكامنة وراءه والتي تدعمه.

والحمالت املصممة للتوعية بقوانني العنف ضد املرأة والقوانني ذات الصلة تعترب 
خطوة أولية هامة يف اتجاه املنع. ويركز أحد األهداف االسرتاتيجية لخطة العمل 
الوطنية ملوزامبيق ملنع العنف ضد املرأة ومكافحته )2008-2012( عىل 
أنشطة الدعوة واإلعالم والتوعية بوصفها وسائل ملنع العنف ضد املرأة ومكافحته، 
التي تشمل توزيع الخطة واملعلومات املتعلقة بالترشيعات القامئة لتعزيز حقوق 
املرأة توزيعا واسع النطاق. وتتضمن خطة العمل الوطنية لرتكيا ملكافحة العنف 
األرسي ضد املرأة )2007-2010( تدبريا لتوزيع مواد التوعية املتعلقة 

باملساواة بني الجنسني، والعنف األرسي، والصحة االنجابية عىل األفراد املقبلني عىل 
الزواج. ويف السياسة والخطة الجنسانيتني الوطنيتني لبابوا غينيا الجديدة املتعلقتني 

بفريوس نقص املناعة البرشية واإليدز )2006-2010( تركز إحدى 
االسرتاتيجيات الرئيسية عىل التوعية بالرتابط بني العنف الجنساين وفريوس نقص 

املناعة البرشية.

وباالضافة إىل التوعية، ينبغي للحمالت أن تهدف إىل تغيري االفرتاضات املتعلقة 
بالعالقات، ونوع الجنس واالعتبارات الجنسانية التي تدعم العنف ضد املرأة. 
وقد أقامت عدة دول رشاكات مع جامعات نسائية ومراكز تقديم الخدمات يف 
حاالت األزمات فضال عن مهنيني مبدعني لصياغة رسائل وحمالت فعالة تعكس 
بدقة طبيعة وديناميات العنف ضد املرأة. والهدف االسرتاتيجي األول للخطة 

الوطنية إلكوادور للقضاء عىل العنف الجنساين ضد األطفال واملراهقني والنساء 
التي ‘تُطبِّع’  االجتامعية  واألمناط  النمطية  القوالب  تغيري  )2008( هو 

العنف ضد املرأة. وينص أحد مجاالت العمل ذات األولوية وفقا للخطة 
عىل إعداد حمالت اتصال لعامة الجمهور فضال عن فئات مستهدفة محددة مثل 
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2-3-4-3

توعية وسائط االعالم

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن:

املرأة،  ضد  العنف  بشأن  االعالم  وسائط  يف  العاملني  املهنيني  من  وغريهم  الصحفيني  توعية  •  تشجع 
عن طريق وسائل من قبيل التدريب واملبادئ التوجيهية والجوائز؛

االعالنات، والنصوص، واملباريات، وغريها  االعالم، وصور  بوسائط  يتعلق  فيام  التنظيمية  األطر  •  تعزز 
من وسائط الثقافة الشعبية التي تصور املرأة بطريقة متييزية أو مهينة أو مقولبة منطيا، أو متجد النعرة 

الذكورية املتسمة بالعنف؛ 
البارزة،  بالالعنف، والشخصيات  امللتزمني  منه، والرجال  العنف/الناجيات  ضحايا  مثل  املنارصين  •  تدعم 

للرد عىل االستفسارات املوجهة من الصحفيني والتحدث يف املناسبات بشأن قضايا العنف ضد املرأة، 
والرتويج لرسائل املساواة بني الجنسني والال عنف.

التعليق
املامرسات بشأن التغطية االعالمية ومنح جوائز ألفضل املامرسات يف مجال 

االعالن. وتتضمن الخطة أيضا تفاصيل بشأن وضع اسرتاتيجيات النشاء هياكل 

إلقامة رشاكة قوية بني الحكومة وصناعتي االعالم واالعالن، وذلك عىل وجه 

الخصوص بغية تعزيز التنظيم الذايت، مبا يف ذلك: 

يف  املرأة  معاملة  كيفية  لتحليل  املرأة  صورة  بشأن  استشارية  ·  إنشاء لجنة 
االعالنات؛

االعالن؛ مجال  يف  الذايت  التنظيم  اتفاقات  نطاق  · توسيع 

املحتوى  لتشجيع  عامة  ملكية  اململوكة  االعالم  وسائط  مع  اتفاقات  ·  إعداد 
الذي ال مييز بني الجنسني واملشاركة النشطة من جانب املرأة يف جميع 

مناحي الحياة؛

وأن  مبوضوعية  االخبارية  املواد  تعامل  أن  يكفل  الذايت  للتنظيم  ميثاق  ·  إبرام 
تنقل تلك املواد قيم املساواة وتنبذ هذا النوع من العنف؛

موضوع  بشأن  بالتليفزيون  للعاملني  الذايت  التنظيم  اتفاق  نطاق  ·  توسيع 
حامية القرص ليك يتضمن العنف الجنساين والتمييز عىل أساس نوع 

الجنس؛

إجراءات  لوضع  املريئ  السمعي  البث  تنظيم  سلطات  مع  اتفاقيات  ·  عقد 
للتعاون من أجل استئصال جميع أشكال التشجيع املبارش وغري املبارش 

للعنف الجنساين من الربامج واالعالنات.

وباملثل تلتزم خطة العمل الوطنية للرأس األخرض ملكافحة العنف الجنساين 

)2006( بتوقيع اتفاقات مع مؤسسات االتصاالت يف القطاعني الخاص والعام 
بشأن تقديم صورة املرأة واالبالغ عن العنف الجنساين. وتتضمن خطة العمل 

الوطنية للمكسيك ملنع العنف ضد املرأة والتصدي له والقضاء عليه )2007-

تركز  التي  الخاصة  واملنظامت  االعالم  وسائط  مع  الرشاكات  2012( تعزيز 
عىل وسائط االعالم بغية: ‘1’ تعزيز مساهمتها يف حظر وحذف املضمون الذي 

قد يؤدي إىل تكرار وتفاقم وتشجيع املواقف وأمناط السلوك والقوالب النمطية 

ميكن لوسائط االعالم واالعالنات والثقافة الشعبية أن تقوم بدور هام إما يف تدعيم 

املواقف أو األعراف التي تسهم يف العنف ضد املرأة أو التصدي لها. وميكن للدول 

أن تعمل بالرشاكة مع وسائط االعالم ومنظامت االعالن لبناء قدرات العاملني 

املهنيني فيها لتجنب توجيه رسائل مؤيدة للعنف والرتويج للمساواة بني الجنسني 

وعدم التمييز.

وتلتزم عدة دول بتدريب العاملني املهنيني يف وسائط االعالم ويف مجال االعالن عن 

طريق خطط عملها الوطنية. وتنص خطة العمل الوطنية لتنزانيا ملنع واستئصال 

العنف ضد النساء واألطفال )2001-2015( عىل رضوة إتخاذ نطاق 

من التدابري بغية االبالغ بطريقة مراعية لالعتبارات الجنسانية عن حاالت العنف 

ضد النساء واألطفال دون إدامة القوالب النمطية الجنسانية، مبا يف ذلك تدريب 

العاملني يف وسائط االعالم بشأن حقوق اإلنسان للمرأة والعنف ضد املرأة.

وتتضمن الخطط التي تحتوي عىل إجراءات إضافية مصممة لدعم تشجيع االبالغ 

الجيد عن العنف ضد املرأة وتشجيع الالعنف واملساواة بني الجنسني خطة العمل 

الوطنية لبلجيكا املتعلقة بالعنف األرسي، 2004-2007 والتي تنص عىل: 

وسائط  مع  بالعمل  والرجل  املرأة  بني  املساواة  تحقيق  معهد  ·  تكليف 
االعالم لكفالة نرش رقم خط هاتفي ساخن يف نهاية جميع املقاالت 

الصحفية والنرشات االعالمية التي تشري إىل العنف األرسي؛

وضع  عن  مسؤوال  يكون  االعالم  وسائط  ممثيل  من  عامل  ·  إنشاء فريق 
مدونة لقواعد سلوك وسائط االعالم بشأن االبالغ عن العنف األرسي؛

·  إنشاء جائزة صحفية للمنفذ اإلعالمي الذي يضطلع بأكرث املبادرات أهمية بشأن 
االبالغ عن العنف األرسي وعرض صورة الرجل واملرأة بأقل قدر ممكن من 

القولبة النمطية.

وباالضافة إىل تدابري التدريب السالفة الذكر، تتضمن الخطة الوطنية إلسبانيا إلذكاء 

الوعي ومنع العنف الجنساين: اإلطار املفاهيمي والخطوط الرئيسية للتدخل 

ألفضل  التوجيهية  املبادئ  وتوزيع  لرتويج  )2007-2008(، إجراءات 
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والرتويج لرسائل املساواة بني الجنسني والالعنف، خطة العمل الوطنية لبلجيكا 

املتعلقة بالعنف األرسي، 4002-7002، والتي تلتزم بدعم املنسقني 

االقليميني املعنيني بالعنف األرسي للعمل مع الصحافة املحلية، وإعداد وتوزيع 

معلومات بشأن طبيعة العنف األرسي وعواقبه.

الجنسانية التي متيز ضد املرأة وتخضعها؛ ‘2’ إعداد مضمون يقوم عىل أساس 

االحرتام والكرامة واملساواة ونبذ جميع أشكال العنف ضد املرأة ومظاهره؛ ‘3’ 

تنفيذ حمالت اعالمية وحمالت للتوعية بشأن املسألة.

وتشمل الخطط التي تتضمن تدابري لدعم املنارصين للرد عىل االستفسارات 

املقدمة من الصحفيني والتحدث يف املناسبات بشأن قضايا العنف ضد املرأة، 

4-4-3

األطر الرئيسية

1-4-4-3

التعليم العام والتعليم غري النظامي

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تنص عىل:

النمطية  للقوالب  الجنسني، ويتصدى  بني  واملساواة  االنسان  حقوق  يعزز  الذي  االلزامي  التعليم  •  توفري 
الجنسانية، والتمييز والعنف ضد املرأة، ويعمل عىل بناء مهارات من أجل إقامة عالقات متكافئة يسودها 

االحرتام، وحل املنازعات بالوسائل السلمية، عىل جميع الصعد املدرسية، بدءا من مستوى رياض األطفال إىل 
املستوى العايل وكذلك يف األطر التعليمية غري النظامية؛

تقدم؛  ما  لدعم  والتعلم  التعليم  مواد  •  استعراض 
•  تطوير املناهج واملواد التعليمية ذات الصلة بالرشاكة مع متخصصني يف مجال العنف ضد املرأة، بغية كفالة 

أن يكون هذا التعليم مراعيا لالعتبارات الجنسانية، وشامال ومتكامال متاما، ويتضمن تدابري للتقييم واالبالغ؛
الدراسية  املناهج  لتنفيذ  الداعمة  والهيئة  التدريس  لهيئة  الالزمة  واملواد  املتخصص  التدريب   •  توفري 

السالفة الذكر ومساندة الطالب الذين قد يكشفون العنف؛
للمدارس’ القامئة  السائدة يف  توسيع نطاق ‘الثقافات  املدارس عىل تشجيع  لبناء قدرات  اسرتاتيجيات  •  وضع 
عىل املساواة والالعنف واالحرتام، وذلك من خالل إرشاك القيادات املدرسية واالهتامم بالسياسات واملامرسات 

واملناسبات التعليمية واألنشطة الخارجة عن املناهج الدراسية، وكذلك إرشاك اآلباء واملجتمع املحيل.

التعليق
إىل بناء قدرة املؤسسات التعليمية عىل منع العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك ما ييل:

ألمناط  ومتييز، والتصدي  عنف  من  التعليمية  املناهج  تتضمنه  ما  ·  دراسة 
السلوك واألفكار القامئة عىل تفوق أحد الجنسني عىل اآلخر؛

وعي  تعزيز  إىل  تهدف  التي  التعليمية  الربامج  وكام، يف  ·  التوسع، نوعا 
الطالب والعاملني باملدارس بالقضايا املتصلة بالعنف؛

·  تدريب املعلمني وغريهم من العاملني يف املؤسسات التعليمية بشأن التعامل 
مع حاالت العنف ضد النساء والفتيات، وإحالتها إىل الخدمات املختصة؛

بهدف منع  املحلية  مجتمعاتها  داخل  الوعي  زيادة  عىل  املدارس  ·  تشجيع 
العنف ضد املرأة.

وتتضمن الخطة الوطنية إلسبانيا الذكاء الوعي ومنع العنف الجنساين: اإلطار 

املفاهيمي والخطوط الرئيسية للتدخل )2007-2008( إجراءات واسعة 

تعد املبادرات التعليمية املدرسية من بني أشكال منع العنف ضد النساء والفتيات التي 

جرى تقييمها عىل أفضل وجه، حيث أثبتت أنها ال تؤدي فحسب إىل تخفيض املواقف 

وأمناط السلوك الداعمة للعنف بني الطالب، بل تؤدي أيضا إىل تحسني معدالت 

املواظبة عىل الدراسة والتحصيل التعليمي بعد تنفيذ مبادرات املامرسات الجيدة. 

وميكن لربامج العالقات القامئة عىل االحرتام والثقافات املدرسية األعم أن يكون لها 

أثر كبري عىل األطفال والشباب يف الوقت الذي تكون فيه مواقفهم تجاه العالقات 

مع اآلخرين آخذة يف التشكل، وال سيام بالنظر إىل أن األطفال والشباب ال يتعرضون 

جميعهم لنامذج العالقات القامئة عىل االحرتام يف أماكن أخرى يف حياتهم اليومية. 

ويعد اتباع نهج شامل للمدرسة ككل أمرا بالغ األهمية لتعزيز البيئات املدرسية 

اآلمنة والداعمة ولبناء القدرة عىل بدء عمليتي التعليم والتعلم وإدامتهام.

وتتضمن االسرتاتيجية الوطنية للمرأة األردنية )2006-2010( تدابري ترمي 
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األطر التنظيمية

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن:

التنظيمية،  األطر  من  نطاق  عرب  املرأة  ضد  العنف  ملنع  كافية  موارد  لها  تتوفر  عملية  تدابري  •  تتضمن 
تشمل أماكن العمل يف القطاعني الخاص والعام، واملنظامت الرياضية، والقوات املسلحة، واملؤسسات 

الدينية والثقافية.

التعليق

منظامت أرباب العمل؛ وادماج الوقاية األولية يف برامج تطوير أماكن العمل. 

ويف البيئات الرياضية واالستجاممية، تهدف التدابري إىل بناء بيئات آمنة وشاملة 

للمرأة؛ وتشجيع مشاركة املرأة واضطالعها بدور قيادي؛ ومساعدة الهيئات 

الرياضية واالستجاممية عىل القيام بدور نشط يف وضع وتنفيذ برامج تثقيفية 

بشأن العالقات القامئة عىل االحرتام لالعبني. ويجري تدعيم هذه السياسة عن 

طريق بدء تطبيق قانون جديد لتكافؤ الفرص، 2010، يضع واجبا ايجابيا 

عىل أرباب العمل واملنظامت األخرى للتصدي للتمييز املنهجي، يخول لجنة 

حقوق االنسان وتكافؤ الفرص يف فيكتوريا سلطة اتخاذ إجراءات يف حاالت 

الفشل يف الوفاء بهذا االلتزام.

أما الخطة الوطنية إلسبانيا الذكاء الوعي ومنع العنف الجنساين: اإلطار 

املفاهيمي والخطوط الرئيسية للتدخل )2007-2008(، فتتضمن 

اسرتاتيجيات الرشاك املنظامت ‘الرئيسية’، مثل منظامت أرباب العمل، ملنع 

العنف ضد املرأة والتصدي له عىل نحو فعال. وهي تتوخى االضطالع بحمالت 

وبرامج الرشاك قطاع أرباب العمل من خالل تحالف ملكافحة العنف الجنساين، 

وعن طريق توزيع نرشات بشأن الدور الذي ميكن أن تقوم به الرشكات يف 

مكافحة العنف الجنساين. وتنص خطة العمل الوطنية ألوروغواي ملكافحة  

العنف األرسي )2004-2010( عىل إنشاء برامج يف املرافق التعليمية 

والرياضية واالستجاممية والثقافية ملنع العنف ضد املرأة. وتلتزم خطة عمل 

الرنويج املتعلقة بالعنف األرسي )2004-2007( بتقديم معلومات 

للمجندين الجدد الذين يؤدون الخدمة العسكرية بشأن املسائل املتعلقة 

بالعنف األرسي.

ميكن ألماكن العمل وغريها من األطر التنظيمية أن تسهم يف منع العنف ضد 

املرأة عن طريق إيجاد بيئات ومامرسات تشجع متثيل املرأة ومشاركتها والفرص 

املتاحة لها، وتقيض عىل التمييز واملواقف الداعمة للعنف. وهنا، تنطوي الوقاية 

األولية عىل إجراء اصالحات لجميع جوانب الثقافة، وبيئة العمل، واملامرسة، 

وذلك بهدف زيادة قدرة املؤسسة بكاملها عىل منع العنف ضد املرأة، سواء 

داخل جدرانها أو خارجها.

وتشمل االسرتاتيجيات ذات الصلة تنفيذ القوانني والسياسات املتعلقة بالتمييز 

والتحرش وغريهام من أشكال االيذاء، وتشجيع التزام القيادات التنظيمية 

عىل منع العنف ضد املرأة، وإجراء تطوير تنظيمي من أجل إيجاد 

بيئات ايجابية وقامئة عىل االحرتام واملساواة وخالية من التمييز. كام 

ميكن للحوافز االيجابية مثل الجوائز واملزايا املالية وبرامج املنح املقدمة 

للمنظامت/املؤسسات التي تبدي التزاما مبنع العنف ضد املرأة أن تشكل 

وسائل فعالة لتحقيق املشاركة، يف حني يلزم أيضا فرض جزاءات ترشيعية 

عىل املنظامت/املؤسسات التي تشجع التمييز أو العنف أو تتهاون بشأنهام. 

وتتضمن خطة الحق يف االحرتام: خطة والية فيكتوريا ملنع العنف ضد املرأة 

)2010-2020( )أسرتاليا( عددا من التدابري تركز عىل منع العنف عرب 
مختلف األطر التنظيمية، مبا يف ذلك أماكن العمل والنوادي الرياضية. ويف أماكن 

العمل يف كل من القطاعني الخاص والعام، تهدف التدابري إىل تشجيع منظامت 

أرباب العمل عىل االعرتاف بدورها يف منع العنف؛ وتحديد الرجال والنساء 

الذين ميكنهم القيام بدور النامذج الجديرة باالحتذاء والسفراء ملنع العنف يف 

امللتحقني باملدارس وغري امللتحقني باملدارس من الجنسني بشأن املامرسات 

الجنسية املأمونة التي تعزز املساواة بني الجنسني، وحقوق اإلنسان، واملامرسات 

الجنسية الخالية من العنف. كام تنص الخطة عىل االضطالع مببادرات لتوعية 

الراشدين والشباب )من الجنسني( بشأن مخاطر الزواج املبكر، واختالط 

األعامر يف العالقات، والعنف البدين والجنيس ضد املرأة، والتحرش الجنيس 

يف املدارس وأماكن العمل وإيذاء  األطفال واستغاللهم جنسيا، وسفاح املحارم، 

وتعدد الزوجات.

النطاق مصممة لبناء املهارات وتغيري األعراف من خالل التعليم، مبا يف ذلك: تدريب 

وتوعية األوساط التعليمية؛ وتنقيح املواد التعليمية للقضاء عىل القوالب النمطية 

القامئة عىل التحيز الجنيس أو التمييزية، وتشجيع املساواة بني الرجل واملرأة؛ 

وتضمني املناهج الدراسية تثقيفا بشأن املساواة؛ وحشد طاقات األوساط التعليمية.

وتشمل املامرسات الواعدة األخرى السياسة والخطة الجنسانيتني الوطنيتني لبابوا 

غينيا الجديدة املتعلقتني بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز )2006-

الشباب  تثقيف  إىل  تهدف  إجراءات  اتخاذ  عىل  تنص  2010(، والتي 
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التعبئة املجتمعية والتخطيط الحرضي 

توصية
ينبغي أن تتضمن خطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة تدابري تهدف إىل:

املحلية  املجتمعات  تعزيز  عىل  املجتمعية  املحلية، واملنظامت  املحلية، واملجتمعات  السلطات  •  تشجيع 
القامئة عىل التكافؤ والالعنف بني الجنسني من خالل ما تقدمه من خدمات، وما تضطلع به من برامج 

وأنشطة، ومبادراتها لتقديم املنح/التمويل؛
البلديات؛ وتخطيط  الحرضي  التخطيط  يف  املرأة  ضد  العنف  ملنع  • إيالء أولوية 

العامة. األماكن  يف  بها  والتحرش  املرأة  ضد  العنف  • منع 

التعليق

فإن تعزيز القوانني والسياسات املتعلقة بالتحرش والعنف يف األماكن العامة؛ 

وتوفري التدريب ملخططي ورشطة املناطق الحرضية؛ وإرشاك الجامعات النسائية 

عىل صعيد القواعد الشعبية يف التخطيط املحيل وصنع القرار؛ وإجراء تقييامت 

ومراجعات لتحديد املناطق غري املأمونة؛ واالضطالع بأنشطة الرشاك املجتمعات 

املحلية، والرجال واملراهقني من الجنسني؛ وإجراء استعراضات مليزانيات 

القطاع العام بحيث تنفق موارد كافية عىل جعل األماكن العامة مأمونة للنساء 

والفتيات، تعد جميعها تدابري فعالة ملنع العنف ضد املرأة يف األماكن العامة.

وتتضمن خطة العمل الوطنية لليسوتو عىل مدى العام إلنهاء العنف الجنساين 

لسائقي  الجنساين  للمنظور  مراعية  السلوك  لقواعد  مدونة  )2008(، وضع 
سيارات األجرة لجعلها أكرث أمانا للنساء، عىل سبيل املثال، باالضافة إىل توفري 

عنارص مادية مثل تركيب أضواء يف الشوارع ويف األماكن العامة. وتلتزم خطة 

عمل السويد ملكافحة عنف الرجل ضد املرأة، والعنف والقمع باسم الرشف، 

والعنف يف العالقات الجنسية املثلية )2007( بتحسني أمن املرأة يف البيئات 

الحرضية، من خالل قيام السلطات البلدية بوضع خطط مالمئة، بالتعاون مع 

الخدمات التقنية ومديري االسكان املحليني.

وينص باملثل عىل تركيز االهتامم عىل البيئة املادية التي يحدث فيها العنف 

والعمل عىل تغيريها من خالل خطة عمل نيوزيلندا لزيادة تأمني املجتمعات 

املحلية للحد من العنف املجتمعي والعنف الجنيس )2004(. وتقرتح 

الخطة اعتامد نهج ملنع الجرمية من خالل التصميم البيئي، وتشمل بعض 

األنشطة املقرتحة تشجيع السلطات املحلية عىل إدماج السالمة املجتمعية يف 

تخطيط األماكن العامة؛ والعمل مع القطاع الخاص النشاء حوافز العتامد مبادئ 

نهج منع الجرمية من خالل التصميم البيئي؛ وتوفري التدريب املناسب للمهنيني 

العاملني يف مجاالت البناء والتصميم والتخطيط )مثال – املهندسون املعامريون 

ومخططو املناطق الحرضية وواضعو التصميامت(.

ميكن لقيادات السلطات أو املنظامت اإلقليمية أو املحلية أن تعطي دفعة 

ألنشطة الوقاية من العنف عىل الصعيد املجتمعي الشعبي. فاملجتمعات املحلية 

تعترب مهمة بصفة خاصة لنجاح أنشطة منع العنف ضد املرأة، حيث أنها 

تشكل أكرث السياقات التصاقا بالتعبري عن األعراف واالتجاهات وأمناط السلوك 

االجتامعية يف حياة الناس اليومية. وميكن أن تقوم السلطات املحلية ووكاالت 

املجتمع املحيل بدور رئييس يف إدماج تعزيز املساواة بني الجنسني والالعنف يف 

عملها األسايس مع مجتمعاتها املحلية ومن خالل هياكلها األساسية وبرامجها 

القامئة بالفعل. وهي تحتل موقعا جيدا لتكييف أنشطة املنع لتلبية االحتياجات 

املحلية والتعامل مع األوضاع الدميوغرافية، وميكنها أن تعمل بصورة مبارشة مع 

الناس من الفئات املهمشة أو ممن يعانون من العزل االجتامعي.

ويف خطة الحق يف االحرتام: خطة والية فيكتوريا ملنع العنف ضد املرأة 

)2010-2020( )أسرتاليا(، تعترب ‘الحكومة املحلية والخدمات الصحية 
واملجتمعية’ عامال رئيسيا من عوامل دفع الخطة. وتالحظ الخطة قدرة هذه 

الوكاالت عىل االنتشار عىل نطاق واسع وواليتها، مبا يف ذلك عرب مختلف املرافق 

مثل املدارس وأماكن العمل والنوادي الرياضية ومنظامت الفنون املجتمعية 

وبرامج الطفولة املبكرة والوالدية. وتتضمن الخطة متويل ‘مجموعات’ من 

السلطات املحلية الدماج منع العنف ضد املرأة يف تخطيطها عىل مستوى 

البلديات ودفع نشاط املنع عرب املرافق السالفة الذكر، بهدف وضع ‘منوذج 

للمجتمع املحيل بأرسه’ ملنع العنف ميكن تكييفه وتوسيع نطاقه ليشمل 

املجتمعات املحلية عىل مستوى الوالية بأرسها.

ويعد التخطيط الحرضي مجاال بالغ األهمية ميكن يف إطاره للسلطات املحلية 

وسلطات الواليات أن تعمل معا ملنع العنف ضد املرأة. فالنساء والفتيات 

يتعرضن يوميا للتحرش والعنف يف األماكن العامة، مبا يف ذلك يف الحافالت 

والقطارات والشوارع واملراحيض العامة واألسواق، ويف طريق ذهابهن إىل 

املدارس واألماكن األخرى والعودة منها داخل مجتمعاتهن املحلية. ومن ثم 
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فئات معينة

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تتضمن تدابري تهدف إىل:

النزعات  الجنساين، وتشجيع  والتمييز  الجنسانية  النمطية  القوالب  تحدي  يف  والفتيان  الرجال  •  إرشاك 
الذكورية املنصفة وغري املتسمة بالعنف؛

للرجل  املوجهة  القامئة  الربامج  يف  املرأة  ضد  والعنف  الجنسني  بني  باملساواة  املتصلة  املسائل  •  إدماج 
مثل برامج األبوة، والصحة الجنسية واإلنجابية، وبرامج فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز.

التعليق

1-5-4-3

الرجال والفتيان

الرجل ومهاراته فيام يتعلق بإدامة العالقات القامئة عىل االحرتام؛ ودعم النامذج 

الجديرة باالحتذاء واملالمئة ثقافيا للرجال من الشعوب األصلية. وتشجع الوثائق 

األساسية للخطة الرجال الذين يضطلعون بدور قيادي يف املجتمع املحيل، مثل 

أعضاء الربملان، أو املسؤولني الحكوميني، أو األكادمييني، أو قيادات األعامل 

التجارية، أو القيادات املجتمعية، لدى قيامهم بإلقاء خطابات عامة، عىل إعالن 

رفضهم ألي شكل من أشكال العنف ضد النساء وأطفالهن.

وتنص خطة العمل الوطنية عىل مدى العام لجنوب أفريقيا إلنهاء العنف 

الجنساين )2007( عىل تعزيز قدرات الرجال والفتيان عىل الحد من العنف 

الجنساين، من خالل التدريب عىل املهارات املتعلقة بالترشيع، وحقوق اإلنسان، 

والتواصل/التفاوض. كام تنص الخطة عىل تنظيم حلقات عمل تهدف إىل ‘إجراء 

تغيري إيجايب يف أسلوب الحياة واتجاهات الفكر’، موجهة نحو الرجال والنساء 

فضال عن منظامت الفتيان والفتيات. وتنص خطة العمل الوطنية للرأس األخرض 

ملكافحة العنف الجنساين )2006( عىل تعزيز االجراءات املوجهة نحو 

الفتيان والرجال، بهدف التأثري عىل األعراف االجتامعية فيام يتصل بالعرشاء 

املتعددين، والعنف األرسي، والزواج القرسي، والعنف الجنيس، واألمومة/

األبوة املبكرة. وتهدف هذه االجراءات إىل إذكاء الوعي بشأن الصحة الجنسية 

واالنجابية بني الرجال والنساء والشباب والقيادات املجتمعية وفئات أخرى.

وتتوخى السياسة والخطة الجنسانيتان الوطنيتان لبابوا غينيا الجديدة املتعلقتان 

بفريوس نقص املناعة البرشية واإليدز )2006-2010( تعزيز الرشاكات 

القامئة وإنشاء رشاكات جديدة عىل أساس املساواة واالحرتام املتبادل عىل جميع 

الصعد. ويتمثل أحد االجراءات املتوخاة يف إطار هذا الهدف يف تحديد قيادات 

مالمئة من الذكور ودعمهم من أجل الدعوة إىل املساواة بني الجنسني والقضاء 

عىل العنف الجنساين. وتشمل االجراءات األخرى تشجيع املناقشات فيام بني 

الرجال والنساء، والشبان والشابات، والفتيان والفتيات، بشأن تغيري األعراف 

الجنسانية الذكورية واألنثوية، ودعم العالقات الجنسية القامئة عىل قدر أكرب من 

التكافؤ.

مثة إدراك ألن إرشاك الرجال واملراهقني والفتيان للقيام بدور يف منع العنف 

ضد املرأة ميثل عنرصا مهام للغاية يف جهود املنع. ذلك أن الرجال والفتيان 

ميكنهم تشجيع النزعات الذكورية االيجابية واملساعدة يف تشكيل مواقف وأمناط 

سلوك تقوم عىل االحرتام واالنصاف بني الجنسني فيام بني األقران واألصدقاء. 

وميكن لربامج املنع أن ترشك الرجال والفتيان يف التصدي لرتاكيب الذكورية 

التي تسهم يف حدوث العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك هيمنة أو سيطرة الرجل 

عىل الرثوة يف العالقات، والتوجه الذكوري، والشعور باالستحقاق، وضعف 

دعم املساواة بني الجنسني. وميكن للربامج التي يكون فيها الرجال هم 

املشاركون الرئيسيون – مثل برامج األبوة، أن توفر فرصة للرجل لبناء املهارات 

يف العالقات القامئة عىل االحرتام واإلنصاف، وينبغي أن تتضمن محتوى بشأن 

املساواة بني الجنسني ومنع العنف ضد املرأة.

وينبغي بصفة خاصة أن يشارك الرجال الذين يحتلون مواقع مؤثرة بوصفهم 

‘سفراء’ ملنع العنف ضد املرأة. وميكن أن تعمل القيادات التقليدية أو الدينية، 
وصناع القرار يف القطاعني العام والخاص، واملشاهري، والرياضيون، بوصفهم 

‘حراسا’ رئيسيني للتغري الثقايف: حيث أن أمناط سلوكهم وقراراتهم وتعليقاتهم 
ميكن أن تقوي املواقف الداعمة للعنف، ولكنها ميكن أيضا أن تتصدى لتلك 

املواقف. وينبغي إرشاكهم من خالل عملية تكفل أن تتوفر لديهم القدرة للقيام 

عىل نحو فعال بنقل رسائل املساواة واالحرتام بني الرجل واملرأة يف الشبكات 

االجتامعية، والبيئات التعليمية أو بيئات العمل، و/أو يف املناسبات العامة. 

وينبغي توفري التدريب والدعم، مع االستفادة من خربات الخدمات النسائية 

املتخصصة. ومن املهم للغاية أال تستهدف مشاركة الرجل يف جهود املنع مجرد 

‘مناهضة العنف’، بل االلتزام بالتصدي ألسبابه الكامنة، مبا يف ذلك االفرتاضات 
املتعلقة بالقوالب النمطية الذكورية والجنسانية. وتتضمن الخطة الوطنية 

ألسرتاليا للحد من العنف ضد املرأة وأطفالها )2010-2022( إجراءات 

الرشاك الرجل بصورة نشطة يف تعزيز املساواة بني الجنسني؛ وتشجيع الرجل 

عىل املجاهرة ضد العنف، والرتويج لثقافة الالعنف؛ وتوسيع نطاق معارف 
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الوالدان

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تشمل تدابري تهدف إىل:

املساواة  عىل  القامئة  واألرسية  الحميمة  والعالقات  والالعنف  بااليجابية  تتسم  التي  الوالدية  •  تشجيع 
واالحرتام والالعنف.

التعليق
وينبغي أن تهدف الربامج التي تشجع الوالدية اإليجابية وغري املتسمة بالعنف 

ال إىل منع العنف ضد األطفال فحسب، بل أيضا لوضع منوذج للعالقات القامئة 

عىل االحرتام واملساواة بني الوالدين ويف جميع العالقات الحميمة واألرسية. 

وتنص خطة العمل الوطنية لنيكاراغوا ملنع  العنف األرسي والجنيس 

األرسية  العالقات  لتحسني  برامج  وتنفيذ  وضع  )2001-2006( عىل 
عىل أساس التواصل واالحرتام والنمو الشخيص، وتعزيز االعتزاز بالنفس 

وحقوق اإلنسان. وتدعو الخطة الوطنية لهندوراس ملناهضة العنف ضد املرأة 

)2006-2010( إىل تنفيذ أشكال جديدة لحل املنازعات داخل املجتمعات 
املحلية، استنادا إىل احرتام التنوع وحقوق اإلنسان. كام تدعو الخطة إىل إنشاء 

وتعزيز مدارس لألمهات/اآلباء تؤكد عىل أهمية منع العنف ضد املرأة.

يف حني تعترب املدارس واملرافق املجتمعية مواقع مهمة للمبادرات املتعلقة 

بالعالقات القامئة عىل االحرتام والتثقيف وغريها من مبادرات املنع، فإن األطفال 

والشباب يتعلمون الكثري عن العالقات من الطريقة التي يتلقون بها القدوة 

يف أرسهم. ذلك أن الكثري من املواقف وأمناط السلوك واملعتقدات تتشكل يف 

مرحلتي الطفولة واملراهقة، وهي فرتة حاسمة يف التثقيف وبناء املهارات حول 

العالقات القامئة عىل االحرتام. وتتعرض نسبة كبرية من األطفال والشباب للعنف 

ضد أمهاتهم أو مقدمات الرعاية األخريات، و/أو يعانون من العنف بصورة 

مبارشة. ويف الحالتني كلتيهام يكون األثر السلبي عىل صحتهم ورفاههم ومنائهم 

عميقا وتراكميا. والعنف ضد املرأة قد يبدأ أو يزداد أثناء الحمل وبعد والدة 

األطفال، مام يجعل هذه نقطة أساسية لتوجيه أنشطة املنع أو التدخل املبكر.

3-5-4-3

األطفال والشباب املعرضون للخطر

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تنص عىل:

املشورة  تقديم  االحرتام، وبناء املهارات، ودعم  عىل  القامئة  العالقات  بني  تجمع  مخصصة  برامج  •  وضع 
لألطفال والشباب املعرضني للعنف؛

و/أو  للعنف  داعمة  مواقف  يبدون  الذين  والشباب  لألطفال  املبكر  للتدخل  مكثفة  برامج  •  وضع 
ميارسون العنف.

التعليق

األحوال وميكن كرسها من خالل عوامل اجتامعية وتربوية ونفسية تدعم 

قدرات األطفال والشباب وقدراتهم عىل التحمل. ذلك أن الربامج التي توفر 

بيئات داعمة وآمنة للتعايف من آثار العنف، وبناء املهارات يف مجال إقامة 

عالقات صحية ومتكافئة، ميكن أن تحدث فرقا كبريا.

والربامج التي تنفذ مع األطفال والشباب الذين يبدون مواقف وأمناط سلوك 

داعمة للعنف تكون أيضا فعالة يف تخفيض حدة العنف الحقا أو التامدي فيه. 

يتعرض األطفال والشباب الذين يعيشون بالفعل يف ظل العنف ضد أمهاتهم 

أو غريهن ممن يقدمن الرعاية، و/أو يف ظل إيذاء مبارش، إىل مناذج لعالقات 

ميكن أن تؤثر يف سلوكهم الشخيص وتحد من قدرتهم عىل تصور إمكانية وجود 

بدائل. والفتيان والشبان الذين يقعون يف هذه الفئة، هم عىل وجه الخصوص 

أكرث عرضة لالستمرار يف إدامة العنف يف عالقاتهم الحميمة عن أولئك الذين 

ال يتعرضون للعنف. و ‘دوامة العنف’ هذه ليست أمرا حتميا بأي حال من 
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الذين يعيشون يف كنف أرس متارس العنف بإمكانية التحدث مع آخرين ممن 

يعيشون يف ظروف مامثلة، واالضطالع بحملة إعالمية تركز عىل الشباب 

واملسائل الجنسانية والعنف، مصممة ليك تكون مبثابة مادة تثقيفية للشباب 

امللتحقني بربامج تثقيف الشباب. وتتضمن الخطة الثانية لفرنسا املشرتكة بني 

الوزارات والتي مدتها ثالث سنوات ملكافحة العنف ضد املرأة )2008-

األطفال  األرسي  عىل  العنف  أثر  معالجة  يف  يتمثل  عريضا  2010( هدفا 
الذين يعيشون يف ظله. وهي تتضمن زيادة الوعي وتحسني التنسيق بني 

املنظامت العاملة مع األطفال املعرضني للعنف العائيل؛ وكفالة سالمة 

األطفال عن طريق الحد من اتصالهم بالوالد الذي ميارس العنف، ونقلهم 

إىل أماكن آمنة مصممة خصيصا، متولها الحكومة الوطنية والحكومات املحلية.

وتحذر قاعدة األدلة املنبثقة عن تقييم تلك الربامج من وصم هؤالء الشباب أو 

تعيريهم، وتقرتح اتباع نهج متكامل يقوم عىل اسرتاتيجيات شاملة للجميع يف 

املدارس أو األوساط األخرى.

وتتضمن االسرتاتيجية الوطنية أللبانيا املتعلقة باملساواة بني الجنسني والعنف 

األرسي )2007-2010( التزاما بإنشاء برنامج وطني مدته ثالث 

سنوات لألطفال املعرضني للعنف العائيل، يركز عىل تقديم خدمات الدعم. 

وتتضمن خطة عمل الدامنرك لوقف العنف األرسي للرجال ضد النساء واألطفال 

والشباب  لألطفال  املصممة  اإلجراءات  من  )2005-2008( سلسلة 
املعرضني للعنف العائيل، تشمل إقامة شبكات رقمية لتزويد األطفال والشباب 

6-4-3

معالجة العوامل ذات الصلة

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تنص عىل:

املرأة، وذلك  ضد  العنف  تكثيف  أو  تفاقم  إىل  تؤدي  التي  العوامل  تستهدف  التي  املبادرات  •  دعم 
يف إطار جهود املنع األوسع نطاقا املبذولة للتصدي النعدام املساواة بني الجنسني والقولبة النمطية. 

وتشمل تلك العوامل الثانوية، ولكن ال تقترص عىل:
النارية؛ األسلحة  عىل  الحصول  إمكانية   -   

واملخدرات؛ الكحولية  املرشوبات  استعامل  إساءة   -   
املالية. والضغوط  االجتامعي – االقتصادي  الحرمان   -   

التعليق

وقد أدرجت عدة دول مبادرات ملعالجة االستهالك املفرط للمرشوبات 

الكحولية يف سياق منع العنف ضد املرأة. وتلتزم حكومة غيانا، من خالل 

سياستها الوطنية املتعلقة بالعنف األرسي )2009(، بإقامة رشاكة مع 

املجتمع املدين النشاء برامج تثقيفية مجتمعية ملنع إساءة استعامل املرشوبات 

الكحولية وغريها من املواد. كام تتضمن خطتا نيوزلندا والرنويج تدابري تهدف 

إىل خفض االستهالك الضار للكحول. وتنص اسرتاتيجية الوقاية من العنف 

األرسي وغريه من أشكال العنف الجنساين يف إقليم فويفودينا املتمتع بالحكم 

الذايت، 2008-2012 )جمهورية رصبيا(، عىل رضورة التحقيق يف أي 

ظروف تشري إىل وجود احتامل إلساءة استخدام األسلحة، من قبيل ‘العالقات 

األرسية املضطربة عىل نحو خطري، وامليل إىل العنف، وإدمان املرشوبات 

الكحولية واملخدرات، إلخ’؛ فضال عن رضورة االبالغ عن الزوج أو الزوج 

السابق أو أفراد األرسة اآلخرين بشأن تقديم أي طلبات للحصول عىل أسلحة.

باالضافة إىل معالجة املحددات الرئيسية للعنف ضد املرأة فيام يتعلق بانعدام 

املساواة بني الجنسني والقولبة النمطية، ينبغي أيضا إقامة روابط باملبادرات 

األخرى يف مجال السياسات تستهدف عوامل من قبيل إساءة استعامل 

املرشوبات الكحولية واملخدرات، وإمكانية الحصول عىل األسلحة النارية، 

والضغوط املالية. وبالرغم من أن هذه العوامل ليست رضورية أو كافية بحد 

ذاتها بوصفها عوامل مساهمة يف حدوث العنف ضد املرأة، فإنها ميكنها عند 

تفاعلها مع العوامل املحددة النعدام املساواة بني الجنسني والقولبة النمطية 

أن تؤدي إىل زيادة تواتر العنف أو شدته. لذلك، فإنه من املهم أن يكون هناك 

إدراك ألن معالجة هذه العوامل وحدها لن يؤدي إىل منع العنف، بل مجرد 

دعم الجهد العام ملنعه. وبرنامج عمل فنلندا ملنع عنف العشري والعنف األرسي  

والربامج  بالخطط  سياساته  ارتباط  رصاحة  )2004-2007( يعلن 
الداعمة ملنع العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك املرشوع الوطني املتعلق بالرعاية 

الصحية، وخطة العمل لتحقيق املساواة بني الجنسني، وبرنامج املرشوبات 

الكحولية، والربنامج الوطني للحد من العنف.
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األساس املنطقي واملبادئ التوجيهية

يجوز أن تنص خطط العمل الوطنية عىل تدابري لتعزيز املنظومات غري الرسمية 

لدعم الضحايا/الناجيات، وذلك كإجراء تكمييل أثناء تدعيم املنظومات الرسمية. 

وينبغي أن تكفل االسرتاتيجيات أن تعمل املنظومات غري الرسمية وفقا لنفس 

املبادئ التوجيهية التي تعمل بها املنظومات الرسمية، وأن تكون مصحوبة مبجموعة 

شاملة من اإلجراءات تهدف إىل بناء منظومة رسمية مستدامة وميرسة ومتاحة 

بصورة شاملة.

وينبغي أن تسرتشد جميع عنارص املنظومة )مثال، الخدمات والرشطة والعدالة 

والعنارص غري الرسمية( باملبادئ التالية باعتبار أنها متثل مسؤولية مشرتكة فيام تقوم 

به من تخطيط وعمل يومي:

النساء؛ لجميع  املنظومة  · إتاحة 

للضحايا/الناجيات؛ الرسية والخصوصية  · املحافظة عىل 

لهن( ورفاههم  املرافقني  النساء )واألطفال  لسالمة  قصوى  ·  إيالء أهمية 
ومتكينهم؛

ذلك من خالل جميع  لتحقيق  والسعي  املرتكبني  ·  التأكيد عىل مساءلة 
القنوات املالمئة؛

الضحايا/الناجيات عىل استجابات قانونية فعالة وعادلة  ·  تيسري إمكانية حصول 
تعرتف بحقوق املرأة، وعىل الدعم القانوين املالئم؛

·  إتاحة املنظومة عىل مدار الساعة لجميع النساء واألطفال املرافقني لهن يف جميع 
أنحاء البلد؛

ميكن  مام  الجنسني  بني  املساواة  وإنعدام  القوة  ميزان  يف  خلل  بوجود  ·  اإلقرار 
من إرتكاب العنف ضد املرأة.

ينبغي أن تكفل خطط العمل الوطنية أن تعمل جميع الوكاالت املشاركة يف 

االستجابة لحوادث العنف ضد املرأة )مثل الخدمات والرشطة واملحاكم( معا يف 

منظومة متكاملة. ويعد إنشاء استجابة تعاونية ومتامسكة بني جميع تلك الوكاالت 

هو الطريقة الوحيدة لكفالة سالمة ضحايا العنف ضد املرأة/الناجيات منه وإنشاء 

‘منظومة أقوى من مرتكبي العنف’. ذلك أن أفضل املامرسات يف تقديم الخدمة 
يف حالة األزمات، عىل سبيل املثال، ال ميكنها بحد ذاتها أن تكفل سالمة الضحايا/ 

الناجيات بعد وقوع حادث العنف األرسي. ومع ذلك، فإن تلك االمكانية ترتفع 

بدرجة كبرية عندما تكون االستجابة لألزمة مدعمة مبامرسة فعالة من جانب 

الرشطة، وتوفر االتصال والتعاون بني مختلف الوكاالت، ووجود إمكانية الستصدار 

أمر بالتدخل القوي مع فرض عقوبات جنائية عىل مرتكب العنف يف حالة املخالفة.

وكأساس لتحقيق ما تقدم، ينبغي لخطط العمل الوطنية أن تتضمن مبادئ توجيهية 

موحدة وأن تقوم بإنفاذها عرب جميع الوكاالت املشاركة يف االستجابة للعنف ضد 

املرأة. وينبغي إيالء أهمية كربى إلعطاء أولوية لسالمة املرأة وكفالة مساءلة 

املرتكبني بوصف ذلك مسؤولية مشرتكة بني أجهزة الرشطة والعدالة والخدمات. 

ويف حالة العنف األرسي، من املهم بصفة خاصة إعطاء أولوية لسالمة املرأة عىل ما 

هو متصور من الشواغل االجتامعية أو الثقافية، مثل املحافظة عىل الزواج أو وحدة 

األرسة، وأن يجري عىل نحو مامثل حامية ودعم أي أطفال يكونون تحت رعاية 

املرأة الهاربة من العنف.

وينبغي لخطط العمل الوطنية أن تنص عىل أن توفر منظومة االستجابة تغطية 

شاملة عرب جميع املناطق الجغرافية، مبا يف ذلك املناطق الريفية أو النائية، وأن تكون 

متاحة لجميع النساء. ويف الدول التي تكون املنظومات الرسمية القامئة فيها 

ضعيفة أو غري متاحة بصورة شاملة )يف املناطق الريفية عىل سبيل املثال(، 
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العنارص الرئيسية إلقامة منظومة فعالة ومتكاملة لالستجابة

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن:

بناء/ إىل  تهدف  من 3-5-3 إىل 3-5-5، تدابري  الفروع  يف  أدناه  املبني  النحو  •  تتضمن، عىل 
تعزيز ومتويل ودعم استجابة متكاملة عىل نطاق املنظومة لحوادث العنف ضد املرأة يتضمن العنارص 

الرئيسية التالية:
ومتكينهن؛ ودعمهن  الضحايا/الناجيات  رعاية   -   

والعدالة؛ الحامية  توفري   -   
وتكاملها. املنظومة  تنسيق   -   

النساء. لجميع  إتاحتها  وعىل  الجغرافية  املواقع  جميع  عرب  للمنظومة  الشاملة  التغطية  عىل   •  ينص 

التعليق

انتهاكا لحقوق اإلنسان، سواء يف نظم العدالة الجنائية أو املدنية أو التقليدية/غري 

الرسمية. وهذا يعني كفالة إجراء تحقيق وقايئ واالضطالع بعملية قانونية فعالة 

تستجيب لالحتياجات وتدعم ضحايا العنف/الناجيات منه وتعاملهن بكرامة. كام 

يجب مساءلة مرتكبي العنف عن سلوكهم وكفالة عدم تكراره مرة أخرى.

وأخريا، فإن اإلجراءات التي تكفل عمل جميع الوكاالت املشاركة يف االستجابة 

لحوادث العنف ضد املرأة كمنظومة متكاملة، كثريا ما تُغَفل باعتبارها ‘محورا 

ثالثا’ لإلجراءات املوجهة نحو توفري استجابة أفضل للعنف ضد املرأة. ويتمثل 
الهدف املتوخى يف إنشاء منظومة متكاملة ومتعددة األوجه وتعاونية ال تضطر 

فيها الضحايا/الناجيات إىل البحث عن مكان الخدمات الاليت يحتجن إليها، وتقل 

فيه فرص املرتكبني يف التهرب من العدالة.

ويف حني ستحدد مستويات االستثامر السابقة، والهياكل األساسية القامئة، 

والسياق الجغرايف واالجتامعي املعني للبلدان املختلفة، الطريقة التي تحدد بها 

مختلف الدول إجراءاتها وأولوياتها يف هذا املجال، فإنه من املهم للغاية أخذ 

جميع العنارص السالفة الذكر يف االعتبار. وهناك عدد من الخطط يشمل حاليا 

اسرتاتيجيات تضم جميع العنارص السالفة الذكر باعتبارها متثل استجابة متكاملة 

للعنف ضد املرأة، ويشمل معظمها بعض تلك العنارص. ففي دعوة اململكة 

املتحدة النهاء العنف ضد النساء والفتيات )2010(، عىل سبيل املثال، يوجد 

التزام بتوفري التمويل ملدة أربع سنوات لتقديم دعم متخصص وخدمات دعوة 

لضحايا العنف الجنيس وااليذاء الجنيس يف جميع مراحل عملية العدالة الجنائية 

وما بعدها. ويشمل ذلك: مراكز لإلحالة يف حاالت االعتداء الجنيس )مراكز 

جامعة ميكن فيها للضحايا الاليت تعرضن مؤخرا العتداء جنيس الحصول عىل 

الرعاية الطبية وخدمات املشورة برسعة وتتاح فيها إمكانية جمع أدلة الطب 

الرشعي الالزمة للمالحقة القضائية املحتملة(؛ ومستشارين مستقلني لشؤون 

العنف األرسي وتدريبهم )أخصائيون يعملون مع الضحايا املعرضني ملخاطر 

عالية، ويقومون بتلبية احتياجاتهن املتعلقة بالسالمة، ومساعدتهن عىل التعامل 

يعد تقديم خدمات الدعم إىل النساء الاليت وقعن ضحايا للعنف عنرصا محوريا 

يف خطط العمل الوطنية، والتزاما بحقوق اإلنسان. والرعاية الصحية البدنية 

والعقلية الطارئة، وتوفري أماكن االقامة اآلمنة، وتقديم االستشارات، واملشورة 

القانونية، تعترب جميعها رضورية لتمكني الضحايا/الناجيات من الفرار من 

العنف والتعايف منه، كام أن االسرتاتيجيات التي تهدف إىل دعمهن للعثور 

عىل مسكن وعمل مستقرين مهمة للغاية لتمكينهن عىل املدى الطويل. ويف 

حاالت العنف األرسي )وأحيانا األشكال األخرى من العنف( ينبغي أن يتوخى 

أيضا أن يشمل ما يقدم من رعاية ودعم وحامية األطفال املرافقني للضحايا/

الناجيات. وتنص بعض الخطط عىل إنشاء ‘مراكز جامعة’، حيث ميكن 

للنساء )واألطفال املرافقني لهن( الحصول عىل أشكال متعددة من الدعم 

يف موقع واحد، من خالل رشاكات بني مختلف الوكاالت.

ويف كثري من البلدان، ال يوجد نص يف القانون عىل إنشاء خدمات متخصصة يف 

حالة األزمات لالستجابة لضحايا العنف ضد املرأة/الناجيات منه. ونتيجة لذلك، 

كثريا ما يتم تقديم تلك الخدمات عن طريق منظامت املجتمع املدين مبوارد 

مالية محدودة ومتويل ال ميكن التنبه به، مام يؤدي إىل محدودية الخدمات 

املتاحة. ونتيجة لذلك، فإن عددا كبريا من النساء الاليت تعرضن للعنف ال 

يحصلن عىل خدمات الدعم، أو يحصلن عىل خدمات غري كافية، أو حتى ضارة. 

ومع ذلك، ففي حني ينبغي للدول أن تقوم بدور هام يف إنشاء الخدمات 

ومتويلها، فإنها غالبا ما ال تكون الجهة األنسب إلدارة الخدمات. وحيثام 

ميكن، ينبغي أن تدار الخدمات املتخصصة املقدمة يف حالة األزمات، التي 

تستجيب لضحايا العنف ضد املرأة/الناجيات منه، عن طريق منظامت غري 

حكومية نسائية مستقلة ومتمرسة تقدم دعام متكينيا وشامال للناجيات من 

العنف، استنادا إىل املبادئ املبينة يف الفرع السابق.

وباالضافة إىل دعم ومتكني ضحايا العنف/الناجيات منه، يجب أن تكفل خطط 
العمل الوطنية توفري استجابة فعالة من نظام العدالة للعنف ضد املرأة باعتباره 
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وغريها. وتتميز الخطة بكونها شاملة ليس فقط يف نطاق إجراءاتها الرامية إىل 
تحسني جميع مجاالت منظومة االستجابة، بل أيضا يف التزامها بكفالة التغطية 
الشاملة للمنظومة من خالل اتباع نهج متدرج. وهي تتضمن تفاصيل النتائج 

املتوقعة لكل فرتة سنتني، مع إيراد النسب املئوية للمناطق اإلقليمية املشمولة، 
واملفوضيات أو املنظامت التي تحقق األهداف عرب مجموعة من مؤرشات 

االستجابة الجيدة للضحايا/الناجيات، والتقدم نحو بلوغ نسبة 100 يف املائة 

لكل منها بحلول عام 2015. 

مع املخاطر التي يواجهنها(؛ ومؤمترات مشرتكة بني وكاالت متعددة لتقييم 

املخاطر )اجتامعات مشرتكة بني وكاالت متعددة تركز عىل سالمة ضحايا العنف 

األرسي املعرضات ملخاطر عالية(.

وتهدف الخطة الوطنية لبريو ملكافحة العنف ضد املرأة )2009-

2015( إىل ضامن إمكانية حصول جميع ضحايا العنف ضد املرأة/الناجيات 
منه عىل خدمات عالية النوعية يف مجاالت الدعم واملشورة والعدالة والصحة 

التعليق

3-5-3

رعاية الضحايا/الناجيات ودعمهن ومتكينهن
1-3-5-3

الرعاية الصحية البدنية والعقلية يف حاالت الطوارئ

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تتضمن تدابري لكفالة:

تحميل  دون  لها، وذلك  والتصدي  املرأة  ضد  العنف  أشكال  جميع  لتحديد  الصحية  الرعاية  نظم  •  دعم 
ضحايا العنف/الناجيات منه أية مصاريف؛

الشاكية/الناجية  قيام  رضورة  اشرتاط  دون  الصحية  الرعاية  خدمات  عىل  الحصول  إمكانية  •  توفري 
بإبالغ الرشطة باالنتهاك؛

ضد  العنف  مجال  يف  املتخصصة  والقطاعات  الصحة  قطاع  بني  رسمية  إحالة  ونظم  •  إنشاء بروتوكوالت 
املرأة، ورصد تنفيذها.

·  وضع بروتوكوالت واضحة لالستجابة لالحتياجات الصحية البدنية والعقلية 
العاجلة للمرأة التي تتعرض لعنف عائيل أو جنيس، مبا يف ذلك الوقاية من اإلصابة 

بفريوس نقص املناعة البرشية، واألمراض التي تنتقل باالتصال الجنيس، والحمل 
غري املرغوب فيه يف أعقاب االعتداء الجنيس؛

الربوتوكوالت  يف  وتوجيه طبي  وأثناءها  الخدمة  قبل  فعال  تدريب  ·  تلقي 
وتثقيف بشأن العنف ضد املرأة )انظر الفرع 3-3-3-5(؛

إذا  املقاضاة  ألغراض  الطبية  األدلة  جمع  مجال  يف  مدربني  أفراد  ·  إتاحة 
طلبت ذلك الضحية/الناجية؛

والفئة  الجنس  نوع  بحسب  والجنيس  البدين  العنف  بشأن  بيانات  ·  إدراج 
العمرية يف عملية جمع البيانات روتينيا للنظام الوطني للمعلومات الصحية 

الفرعي 3-5-5-3(؛ القسم  )انظر 

الرعاية الصحية، والخدمات املتعلقة بالعنف  ·  إنشاء قنوات لإلحالة بني خدمات 
ضد املرأة، وأفراد االستجابة غري الرسمية عىل صعيد املجتمع املحيل؛

باملجان. الخدمات  تلك  · تقديم جميع 

وقد نصت االسرتاتيجية الوطنية للمغرب للقضاء عىل العنف ضد املرأة 

متخصصة ملحقة بأماكن اإليواء املؤقتة  طبية  إنشاء وحدات  )2002( عىل 

يلجأ كثري من ضحايا العنف/الناجيات منه إىل خدمات الرعاية الصحية األولية بدال 

من، أو قبل، اللجوء إىل الخدمات املتخصصة املعنية بالعنف ضد املرأة. لذلك فإنه 

من األهمية مبكان أن يكون مقدمو الرعاية الصحية األولية مزودين باإلمكانات 

الكافية التي متكنهم من متييز االقرارات واالستجابة لها عىل نحو مالئم، والتعرف 

عىل العواقب الصحية للعنف ضد املرأة )مبا يف ذلك اآلثار النفسية(، وإجراء 

ما يلزم من مشاورات وفحوص للتقليل إىل أدىن حد ممكن من أثر الصدمات 

الثانوية. ومن املهم أن تتعرف نظم الرعاية الصحية عىل االحتياجات الخاصة 

لضحايا العنف ضد املرأة/الناجيات منه والتي قد تتجاوز احتياجات ضحايا 

األنواع األخرى من العنف، وأن يكون أخصائيو الرعاية الصحية مدربني تدريبا مالمئا 

لالستجابة لهذه االحتياجات )انظر الفرع 3-3-5(، وأن تكون تلك الخدمات 

متاحة باملجان.

ويلزم أن يسعى العاملون يف مجال تقديم الرعاية الصحية، يف تفاعالتهم مع 

الضحايا/الناجيات، إىل العمل وفقا للمبادئ التوجيهية املبينة يف فرع املقدمة لهذا 

الفصل، مع إدراك أن االستجابة املالمئة للضحايا/الناجيات تتجاوز مجرد معالجة 

االصابات البدنية. وينبغي أن تنص خطط العمل الوطنية عىل أن يقوم مقدمو 

الرعاية الصحية األولية والرعاية الصحية يف حاالت الطوارئ مبا ييل:
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2-3-5-3

املأوى اآلمن

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن:

للضحايا/الناجيات  القصري  املدى  وعىل  الطوارئ  حاالت  يف  وآمن  وفوري  ميرس  مأوى  توفري  عىل  •  تنص 
وأطفالهن املصاحبني لهن، مبا يف ذلك دعم النساء للبقاء يف بيوتهن إذا كانت مأمونة.

التعليق

املتعلقة بالعنف األرسي )2004-2007( إىل تضمني واجب قانوين 

للبلديات لتقديم خدمة إليواء النساء عىل مدار الساعة لضحايا العنف 

األرسي/الناجيات منه )أيضا تقديم مشورة وأشكال دعم أخرى(، مع اضطالع 

البلديات املضيفة ألماكن إيواء النساء باملسؤولية عن التنفيذ )باستخدام نظم 

منح القروض التي يوفرها مرصف االسكان الرنويجي التابع للدولة(. أما خطة 

عمل السويد ملكافحة عنف الرجل ضد املرأة، والعنف والقمع باسم الرشف، 

والعنف يف العالقات الجنسية املثلية )2007(، فتخصص متويال للبلديات 

مبارشة لتمكينها من تنفيذ مستوى أعىل لتوفري أماكن مامثلة لإليواء، كام هو 

منصوص عليه يف مرشوع قانون جديد لدعم الخدمات االجتامعية املقدمة 

للنساء املعرضات للعنف.

وحيثام يكون من املمكن واآلمن، ينبغي توفري الدعم لضحايا العنف األرسي/

الناجيات منه للبقاء يف بيوتهن أو العودة إليها مع إخراج مرتكب العنف منها. 

ومن شأن ذلك أن يتيح للمرأة )وللدولة( إمكانية ال تقترص عىل تجنب 

التكاليف املرتبطة برتك البيت – وهي التكاليف التي ينبغي أن يتحملها 

عن حق مرتكب العنف – بل أيضا االحتفاظ بصلتها بشبكة دعمها 

ينبغي لخطط العمل الوطنية أن تنص عىل توفري خيارات بشأن أماكن اإليواء 

يف حاالت الطوارئ للنساء وأطفالهن املصاحبني لهن الفارين من مختلف 

أشكال العنف ضدهم، وال سيام العنف الذي يقع يف إطار األرسة. وينبغي أن 

يتضمن مكان اإليواء نطاقا من الخيارات املصممة ملالمئة ظروف املرأة وتلبية 

احتياجاتها، مثل أماكن اإليواء املمولة متويال كامال، أو الدور اآلمنة التي 

يديرها املجتمع املحيل، أو أماكن إيواء فندقية ممولة، أو أماكن إيواء 

مؤقتة تقوم عليها قيادات مجتمعية أو دينية مدربة ومدعمة )انظر القسم 

الفرعي 3-5-5-4(. وينبغي أيضا كفالة توفري الحامية والتمويل للنساء 

وأطفالهن الستعادة ممتلكاتهم وتوفري احتياجاتهم اليومية.

وتنص خطة العمل الوطنية لليربيا املتعلقة بالعنف الجنساين: خطة متعددة 

القطاعات ملنع العنف الجنساين والتصدي له يف ليربيا )2011-2006( 

عىل وضع هدف يتمثل يف إنشاء دور آمنة يف جميع املقاطعات التي يبلغ 

عددها 15 مقاطعة وتزويدها باملوظفني وتجهيزها. واستخدمت الرنويج 

والسويد خطة العمل الوطنية لكل منهام يف تنسيق وتعزيز املسؤولية القضائية 

للبلديات لتوفري أماكن إقامة يف حاالت الطوارئ. وتهدف خطة عمل الرنويج 

من األمراض التي تنتقل باالتصال الجنيس. وقد قام املركز بدور يف توحيد 
إجراءات استقبال ضحايا االغتصاب يف جميع غرف الطوارئ يف الدامنرك بوضع 

تعليامت لغرف الطوارئ تتضمن مبادئ توجيهية ملوظفي املستشفيات فيام يتعلق 
باتصالهم بضحايا االغتصاب، والحصول عىل األدلة، وتقارير الرشطة، واإلحاالت.

ومثة أمثلة أخرى للمامرسات الجيدة يف تقديم الرعاية الصحية للضحايا/الناجيات 
توجد يف خطة العمل الوطنية عىل مدى العام لجنوب أفريقيا إلنهاء العنف الجنساين 
العنف  من  الناجيات  لجميع  شاملني  ورعاية  تقديم عالج  )2007(، تتضمن 
الجنساين، مبا يف ذلك تقديم عالج وقايئ بعد التعرض لفريوس نقص املناعة البرشية 
لتقليل احتامالت اإلصابة به؛ وعالج اإلصابة املحتملة باألمراض التي تنتقل باالتصال 
الجنيس والحمل، فضال عن تقديم املشورة. ووضعت السياسة والخطة الجنسانيتان 

الوطنيتان لبابوا غينيا الجديدة املتعلقتان بفريوس نقص املناعة البرشية واإليدز 
)2006-2010( بروتوكوال بسيطا يتألف من ست خطوات للقامئني عىل 

تخطيط وإدارة الرعاية الصحية يحدد الطرق املعينة التي يلزم أن تصمم عىل 

أساسها تحديدا احتياجات الرعاية الصحية لحاالت العنف ضد املرأة، والتي تغطي 

الوقاية والعالج واملتابعة.

التي تقدم الدعم واملشورة لضحايا العنف ضد املرأة/الناجيات منه. وتتضمن 

االسرتاتيجية أيضا تصميم واختبار املناهج التدريبية الجنسانية التي تشمل عنارص 

بشأن العنف الجنساين ملقدمي الرعاية الصحية يف كل من العيادات الحرضية 

والريفية. وتتضمن خطة العمل الوطنية لليربيا املتعلقة بالعنف الجنساين: خطة 

متعددة القطاعات ملنع العنف الجنساين والتصدي له يف ليربيا )2006-

2011( اسرتاتيجيات لتعزيز قدرة نظام الرعاية الصحية عىل االستجابة بصورة 
كافية للعنف الجنساين. وتتضمن االجراءات وضع مبادئ توجيهية وطنية بشأن 

املعالجة الرسيرية للعنف الجنساين وتدريب العاملني الصحيني عىل استخدامها. كام 

أنه من املتوخى توفري مزيد من التدريب للموظفني الطبيني، والعاملني الصحيني 

املساعدين واملجتمعيني، باالضافة إىل تعزيز آليات اإلحالة بني املراكز الصحية 

ومستشفيات اإلحالة والرشطة ومراكز تقديم املشورة.

وتتضمن خطة عمل الدامنرك لوقف العنف األرسي  للرجال ضد النساء واألطفال 

االعتداء  رعاية ضحايا  مركز  بها  يقوم  التي  )2005-2008( األنشطة 
الجنيس يف مستشفى جامعة كوبنهاغن الذي يضطلع بأعامل لوضع معايري وإجراءات 

وتعليامت تهدف إىل تحسني الجهود املشرتكة بني وكاالت متعددة ملساعدة ضحايا 

االغتصاب. وقد وضعت ملعايري لتسجيل ضحايا االغتصاب وفحصهن وعالجهن 



| 5.338 | نظام االستجابة

إلخراج مرتكبي العنف ودعم الضحايا/الناجيات للبقاء يف بيوتهن. وتضمنت 

الخطة الثانية لفرنسا املشرتكة بني الوزارات والتي مدتها ثالث سنوات ملكافحة 

العنف ضد املرأة )2008-2010( هدف تحسني اإلطار الترشيعي 

واملامرسة القضائية لتوفري حامية أفضل للضحايا/الناجيات، مام أسفر عن صدور 

ترشيع جديد يعزز إمكانية وصول املرأة إىل املأوى اآلمن يف حاالت عنف العشري، 

سواء داخل بيتها أو خارجه. ويف عام 2010، ُخول القضاة سلطة إصدار أوامر 

فورية بالطرد من بيت األرسة ملرتكبي عنف العشري، أو، إذا ما رغبت الصحية/

الناجية يف ترك البيت، كفالة توفري مأوى آمن لها وتقديم الرعاية الالزمة لألطفال 

املصاحبني لها. وتكفل الخطة الثالثة الحالية املشرتكة بني الوزارات والتي مدتها 

ثالث سنوات ملكافحة العنف ضد املرأة )2011-2013( توفري دعم عميل 

للضحايا/الناجيات الاليت يرتكن بيوتهن، مبا يف ذلك توفري صناديق بريدية، وأماكن 

للتخزين، ومساعدات لتلبية احتياجاتهن اليومية مثل مستلزمات النظافة والزينة. 

كام تنص الخطة عىل توسيع نطاق برنامج يوفر للمستضعفني مسكنا مؤقتا مع 

أرس داعمة بحيث ميكن لضحايا العنف األرسي/الناجيات منه االستفادة من هذا 

الخيار.

وعملها. وإذا كان لديها أطفال تحت رعايتها، فإن هذا الرتتيب يحول أيضا 
دون اضطراب حياتهم وانتظامهم باملدارس. ومع ذلك، فإن هذا الخيار يعتمد 

عىل وجود استجابة قوية للحامية والعدالة من مرتكب العنف، مبا يف ذلك 
أوامر الحامية )انظر القسم الفرعي 3-5-4-2(، ومامرسة فعالة 

من جانب الرشطة )انظر القسم الفرعي 3-5-4-1(، وتبادل املعلومات 
بصورة شاملة بني الخدمات ومع املرأة )انظر القسم الفرعي 5-5-3-

أيضا  الرضوري  أطفالها. ومن  وسالمة  سالمتها  ضامن  أريد  إذا  1(، وذلك 
توفري إمكانية االستفادة من برامج التمويل عن طريق الوسطاء لتلبية 
االحتياجات العاجلة )مثل تغيري األقفال(. وحتى يف إطار مثل هذا 

النظام، يلزم توفري خدمات إسكان تتسم بالكفاءة وحسن التوقيت للوفاء 
باحتياجات الناجيات وأطفالهن لالستجابة للحاالت التي ال ميكن فيها ضامن 

سالمة املرأة يف منزلها.

وتلتزم االسرتاتيجية الوطنية أللبانيا املتعلقة باملساواة بني الجنسني والعنف 

األرسي )2007-2010( ‘بتقديم قدر أكرب من املساعدات للضحايا للبقاء 

يف بيوتهم إن أمكن’، وباملثل تحدد خطط عدد من البلدان األخرى اسرتاتيجيات 

3-3-5-3

خدمات املشورة والدعم

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تنص عىل:

عالية  ودعم  مشورة  خدمات  عىل  منه  املرأة/الناجيات  ضد  العنف  ضحايا  لحصول  إمكانية  •  توفري 
النوعية يف كل من األجلني اآلين والطويل؛

االنرتنت  شبكة  طريق  عن  وخدمة  الساعة  مدار  عىل  الوطني  املستوى  عىل  مجاين  هاتفي  خط  •  توفري 
لضحايا العنف ضد املرأة/الناجيات منه، لتقديم خدمات إعالمية وخدمات الدعوة والدعم واملشورة.

التعليق

املتأصلة يف العالقات القامئة عىل العنف. وتتضمن خطة العمل الوطنية لبليز 

املتعلقة بالعنف الجنساين )2010-2013( التزاما بتعيني أخصايئ اجتامعي 

إضايف يف كل منطقة لتقديم خدمات كافية يف مجايل الدعم والدعوة للناجني من 

االعتداءات الجنسية عىل األطفال.

وينبغي أن يشرتط االلتحاق بدورات تدريبية قياسية ومعتمدة يف مجال األساليب 

املحددة لتقديم املشورة يف حاالت عنف العشري، واالعتداء الجنيس، واالعتداء 

الجنيس عىل األطفال مع عدم التنازل عن سالمة الوحدة األرسية، واستخدام أساليب 

إسداء املشورة يف مجال الصدمات، واملشورة يف حالة األزمات، واملشورة املتعلقة 

بإعادة اإلدماج، ومشورة األقران، وإدارة الحاالت. وتدعو خطة العمل الوطنية 

لكمبوديا ملنع العنف ضد املرأة )2009( إىل وضع معايري دنيا ملهارات تقديم 

املشورة والتدريب عىل مهارات تقديم الخدمات االجتامعية.

ساخنة عىل مدار الساعة باملجان ومشورة عن  هاتفية  وتوفري خطوط   
طريق االنرتنت ميكن أن يوفر الدعم للنساء الاليت قد يكن معزوالت اجتامعيا أو 

تعد إتاحة إمكانية الحصول عىل خدمات مشورة ودعم ذات نوعية عالية أمرا بالغ 

اآلين والطويل. ويلزم  األجلني  يف  وأطفالها  األهمية للتعايف من العنف ضد املرأة 
أن يُسرتَشد عند توفري الخدمات يف هذا املجال باملبادئ املبينة يف الفرع 5-3-

1. وينبغي أن تحظر خطط العمل الوطنية النهج القامئة عىل الوساطة تجاه العنف 
ضد املرأة، سواء يف سياق تقديم املشورة أو االستجابات القانونية )انظر القسم 
الفرعي 3-5-4-3( حيث أن تلك النهج تفرتض تساوي الخطأ يف حدوث 
العنف، وتكافؤ القوة التفاوضية بني الطرفني، وتخفق يف معالجة االختالالت يف 

ميزان القوة بني الجنسني عىل نحو كاف، وهي االختالالت التي تكتنف أفعال العنف 
ضد املرأة. وترد يف الفرع 3-5-4-5 برامج إلسداء املشورة إىل مقرتيف 

العنف ضد املرأة وإسداء وتغيري أمناط سلوكهم.

وتشمل النتائج املتوقعة بالنسبة للنساء واألطفال من خدمات املشورة وخدمات 
الدعم تحسني األمان وتحديد الخيارات املتاحة لحامية األمان يف املستقبل؛ وتخفيض 
آثار الصدمة وتحسني الصحة العاطفية والبدنية؛ وزيادة فهم الحقوق واالستحقاقات؛ 

وتوفري القدرة عىل تحدي املسائل املتعلقة بالسلطة والسيطرة واملسائل الجنسانية 
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عىل سبيل املثال، تنص عىل تقييم الخدمات الهاتفية القامئة املتاحة لضحايا 

عنف العشري/الناجيات منه )والشهود( بهدف إنشاء رقم وحيد، وجعله متاحا 

لضحايا جميع أشكال العنف ضد املرأة/الناجيات منه، مبا يف ذلك الزواج 

القرسي، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، والبغاء، واالتجار، واالغتصاب، والعنف 

الجنيس.

جغرافيا، أو الاليت يكن عازفات أو عاجزات عن استخدام الخدمة املادية أو خائفات 

من ذلك. ويتوخى توفري خطوط ساخنة يف خطط العمل الوطنية لعدد من البلدان، 

مبا يف ذلك ألبانيا واملغرب وكمبوديا والدامنرك وليسوتو والرنويج وتركيا واململكة 

املتحدة وهندوراس والرأس األخرض. فالخطة الثالثة لفرنسا املشرتكة بني الوزارات 

والتي مدتها ثالث سنوات ملكافحة العنف ضد املرأة )2013-2011(، 

4-3-5-3

خدمات الدعوة والخدمات القانونية

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تنص عىل:

للضحايا/ باملجان  باملحاكم  الدعم  وخدمات  والدعوة  واملشورة  القانونية  املساعدة  خدمات  •  تقديم 
الناجيات، وتقديم معلومات ميرسة بشأن حقوقهن واستحقاقاتهن؛

للضحايا/الناجيات،  باملجان  متحيز  وغري  مؤهل  شفوي  مرتجم  خدمات  عىل  الحصول  إمكانية  •  إتاحة 
وترجمة الوثائق القانونية، حيثام يكون ذلك مطلوبا أو الزما.

التعليق

خطة العمل الوطنية املتعلقة بالعنف الجنساين )2013-2010(، 

بزيادة عدد املحامني املتاحني يف مكتب املساعدة القانونية ملدينة بليز، وتوجيه 

املساعدة القانونية عىل نحو أكرث فعالية إىل النساء املقيامت يف األقاليم. 

وتتضمن خطة العمل الوطنية لتنزانيا ملنع واستئصال العنف ضد النساء 

واألطفال )2001-2015( التزاما بإنشاء وتعزيز 40 مركزا للمساعدة 

القانونية يف 20 إقليام. وتنص االسرتاتيجية الوطنية للمغرب للقضاء عىل 

العنف ضد املرأة )2002( عىل إنشاء عدد من املراكز لتقديم الدعم النفيس 

والقانوين يف فرتة ست سنوات.

وميكن أن تشكل الحواجز اللغوية عائقا أمام تحقيق العدالة لضحايا العنف ضد 

املرأة/الناجيات منه بالنسبة لفئات الالجئني أو املهاجرين أو األقليات الثقافية/

اللغوية. وبدأت دول كثرية يف سن ترشيعات لكفالة استفادة الضحايا/الناجيات 

من خدمات املرتجمني الشفويني املؤهلني وغري املتحيزين وترجمة الوثائق 

القانونية)33(، وينبغي لخطط العمل الوطنية أن تستحدث مثل تلك األحكام أو 

تعزز القائم منها.

املتحدة  األمم  هيئة  عن  وملحقه، الصادران  املرأة  ضد  بالعنف  املتعلقة  الترشيعات  دليل  33  انظر 
للمرأة )سابقا شعبة النهوض باملرأة(، وهام متاحان عىل املوقع

.http://www.unwomen.org/handbook-for-legislation-on-vaw 

ينبغي أن تكفل خطط العمل الوطنية أن تتاح املعلومات بيرس للنساء بشأن 

حقوقهن القانونية املتصلة بالحامية من العنف ومقاضاة مرتكبيه. كام ينبغي 

توفري خدمات املشورة القانونية والدعوة بشأن املسائل ذات الصلة مثل 

الحصول عىل األوامر املتعلقة بحضانة األطفال، والنفقة، واالنفصال/الطالق، 

وتقسيم املمتلكات. وينبغي أيضا تقديم مساعدات قانونية باملجان مع متابعة 

التقدم املحرز يف إجراءات املحكمة.

ويضطلع بطرق مختلفة بإدراج التدابري التي ترمي إىل توفري ومتويل املساعدات 

القانونية يف مختلف خطط العمل الوطنية. فخطة العمل الوطنية لليربيا 

املتعلقة بالعنف الجنساين: خطة متعددة القطاعات ملنع العنف الجنساين 

والتصدي له يف ليربيا )2006-2011( تلتزم رصاحة بإنشاء خدمات 

قانونية مجانية للنساء املستضعفات. وتهدف الخطة الوطنية لبريو ملكافحة 

العنف ضد املرأة )2009-2015( إىل ‘تعزيز الخدمات القانونية 

املجانية املقدمة من نقابة املحامني ووزارة العدل لكفالة حصول ضحايا العنف 

ضد املرأة عىل خدمات عالية النوعية’. وتلتزم خطة العمل الوطنية لليسوتو 

عىل مدى العام النهاء العنف الجنساين )2008( بالسعي من أجل إضفاء 

طابع الالمركزية عىل املساعدات القانونية، وهو األمر الذي ال يتاح حاليا إال يف 

ماسريو، وبزيادة مستوى الدخل، الذي يحق للمواطنني الذين يحققون أقل 

منه الحصول عىل مساعدات قانونية. وتويص الخطة الوطنية الثانية لبليز، 
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5-3-5-3

دعم ورعاية األطفال املرافقني

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تتضمن تدابري لكفالة:

األرسي؛ العنف  من  املترضرين  املصاحبني  لألطفال  مالمئة  خدمات  • توفري 
النساء واألطفال. ورفاه  سالمة  عىل  أسبقية  إليهم  والوصول  أوالدهم  حضانة  اآلباء يف  حقوق  تأخذ  •  أال 

التعليق

الخطة عىل وضع قواعد ومعايري لتقديم الخدمات بغية إعداد أفراد مهرة عرب 

جميع القطاعات واستبقائهم بحيث ميكن لجميع القامئني عىل حامية األطفال 

تنفيذ أفضل املامرسات. وتتضمن االسرتاتيجية الوطنية أليرلندا املتعلقة بالعنف 

األرسي والجنيس والجنساين )2010-2014( إجراء لرصد االحتياجات 

الواردة يف: األطفال أوال: مبادئ توجيهية وطنية لكفالة حامية األطفال 

ورفاههم، وذلك لكفالة االلتزام بها من جانب جميع الخدمات املتخصصة يف 

مجال العنف األرسي، باالضافة إىل وضع ونرش مبادئ توجيهية بشأن العمل مع 

األطفال يف حاالت العنف األرسي.

ومن املهم بصفة خاصة كفالة أال تأخذ حقوق اآلباء يف حضانة أطفالهم أو 

التقائهم أسبقية عىل سالمة النساء واألطفال ورفاههم. وتعالج هذه املسألة من 

خالل تعديالت ترشيعية يف دول عديدة، وينبغي أيضا إدراجها يف خطط العمل 

الوطنية. وينص عدد من الخطط عىل إجراء استعراضات ترشيعية لدراسة 

التغيريات التي تُدخل عىل أحكام الحضانة يف حاالت العنف. فدعوة اململكة 

املتحدة إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات )2010(، عىل سبيل املثال، 

تصاحبها تغيريات تنظيمية تلغي ‘حقوق’ الرجل يف التقاء أطفاله بدون رقابة 

إذا أمكن إثبات أن األطفال شاهدوه وهو يعتدي عىل أمهم.

مثة إدراك من جانب عدد من الواليات القضائية بأهمية تكامل االستجابات 

الفعالة من جانب النظم الحتياجات األطفال، وتحقيق االتساق بني هذه 

التدخالت لكفالة توافقها مع سالمة ورفاه أمهاتهم )أو مقدمات الرعاية 

األساسية األخريات(. ويلزم تدريب مقدمي الخدمات يف كافة القطاعات 

ودعمهم ليك ميكنهم االستجابة عىل نحو فعال الحتياجات األطفال املرافقني، مبا 

يف ذلك االستجابة املتعلقة مبسائل حامية ضحايا العنف ضد املرأة/ الناجيات 

منه من الضغوط الواقعة عليهن للعودة إىل البيت ألن ‘األطفال يحتاجون 

إليهن’ و/أو مقاومة مطالبة اآلباء بأن من حقهم أن يعرفوا مكان وجودها هي 

واألطفال. ومن املهم للغاية كفالة إمكانية حصول األطفال )من الجنسني( عىل 

خدمات املشورة وغريها من الخدمات، وكفالة إمكانية إيوائهم يف أماكن اإليواء 

أو غريها من املساكن املؤقتة.

وتلتزم الخطة االسرتاتيجية للسلطة الوطنية الفلسطينية ملكافحة العنف ضد 

املرأة )2011-2015( بإنشاء آليات لحامية حقوق األطفال املعرضني 

للعنف ولتحسني خرباتهم يف نظام املحاكم. وتشري خطة العمل الوطنية لجنوب 

أفريقيا عىل مدى العام إلنهاء العنف الجنساين )2007( إىل وضع اسرتاتيجية 

لحامية األطفال وتلتزم بإيجاد فهم موحد بشأن الروابط بالعنف الجنساين عىل 

جميع مستويات تقديم الخدمات يف سياق وضع االسرتاتيجية وتنفيذها. وتنص 
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6-3-5-3

متكني الضحايا/الناجيات عىل املدى األطول

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تتضمن تدابري تهدف إىل:

عليهن؛ املعتدين  عن  االقتصادي  باالستقالل  منه  املرأة/الناجيات  ضد  العنف  ضحايا  متتع  • كفالة 
عىل  القدرة  لهن  تتوفر  أن  كفالة  للضحايا/الناجيات، مع  واالجتامعي  املهني  اإلندماج  إعادة  •  تيسري 

اتخاذ قرارات بشأن حياتهن من موقف قوة اقتصادية واجتامعية وعاطفية.

والتدابري الرامية إىل بناء القدرات املهنية للضحايا/الناجيات وتوفري ترتيبات 

عمل مرنة لهن لالنضامم أو العودة إىل صفوف القوى العاملة تعد عنرصا أساسيا 

من عنارص التمكني عىل املدى األطول أجال. وميكن إلقامة روابط بني النظام 

املتخصص لخدمات الدعم، ومنظامت التدريب املهني، وخدمات التشغيل، أن 

تيرس عىل الضحايا/الناجيات عملية إيجاد خيارات للعمل أو توسيع نطاق 

تلك الخيارات. وتتضمن االسرتاتيجية الوطنية لتونس للوقاية من السلوكيات 

العنيفة داخل األرسة ويف املجتمع: العنف الجنساين مدى الحياة )2009( 

هدفا عىل مدى خمس سنوات لتمكني ضحايا العنف/الناجيات منه اقتصاديا 

واجتامعيا، من خالل إجراءات من قبيل دعم برامج بناء القدرات التي تنفذها 

املنظامت غري الحكومية، ووضع وتنفيذ برنامج للتدريب املهني، وتحديد رشكاء 

ألرباب العمل. وتتضمن الخطة الوطنية الثالثة للربتغال ملناهضة  العنف األرسي،  

)2007-2010( إجراءات تهدف إىل تعزيز الخيارات األطول أجال املتعلقة 
بالسكن املتاحة للضحايا/الناجيات. وهي تلتزم بكفالة النقل اآلمن والرسي لضحايا 

العنف األرسي/الناجيات منه، وتيسري إمكانية حصول ضحايا العنف األرسي عىل 

سكن اجتامعي، يف نطاق شبكاتهن االجتامعية القامئة؛ ووضع بروتوكوالت مع 

السلطات املختصة إلنشاء حوافظ لإلسكان االجتامعي تويل أولوية لضحايا العنف 

األرسي/الناجيات منه؛ وإنشاء نظام للحوافز للمساعدة يف استئجار مساكن لضحايا 

العنف األرسي/الناجيات منه.

تعد التدابري الرامية إىل متكني ضحايا العنف ضد املرأة/الناجيات منه اجتامعيا 

واقتصاديا عىل املدى الطويل طريقة لالعرتاف مبا تتكبده الضحايا/الناجيات من 

تكاليف مالية واجتامعية كبرية )مثل األمل واملعاناة وانخفاض مستوى العاملة 

واالنتاجية، واالنفاق عىل الخدمات(، وبكيفية التعامل مع تلك التكاليف. وغالبا ما 

يؤدي العنف األرسي بصفة خاصة إىل الفقر والترشد، وكثريا ما يشار إىل االفتقار 

إىل االستقالل املايل أو عدم وجود مكان لإلقامة عىل األمد الطويل باعتباره العامل 

الرئييس الذي يؤثر عىل قرار املرأة باالستمرار يف عالقات تتسم بالعنف. ومن ثم، فإن 

دعم الضحايا/الناجيات للحصول عىل مسكن وعمل مستقرين عىل األمد الطويل قد 

يساعد النساء )وأطفالهن( عىل ترك الرشيك الذي ميارس العنف. وينبغي أن يكون 

تعزيز القوة االقتصادية واالجتامعية والعاطفية للضحايا/الناجيات من خالل مجموعة 

شاملة من االسرتاتيجيات محور تركيز رئييس يف خطط العمل الوطنية.

والخطط التي وضعتها جنوب أفريقيا، وجورجيا، والسلطة الوطنية الفلسطينية، 

والجمهورية الدمينيكية، تتضمن جميعها اسرتاتيجيات تهدف إىل متكني ضحايا 

العنف ضد املرأة/الناجيات منه اقتصاديا بصورة مستدامة، مثل ربط أماكن اإليواء 

بجهود تنمية املهارات وتوليد الدخل، أو اإلجراءات املتعددة القطاعات التي تهدف 

إىل إعادة إدماج الناجيات من العنف يف سوق العمل. وتشمل األمثلة األخرى 

الخطة الوطنية لهايتي املتعلقة بالعنف ضد املرأة )2006-2011(، التي 

تنص عىل تحسني الخدمات مثل توفري التدريب املهني، واالئتامن املتناهي 

الصغر، وفرص العمل، واألمن الغذايئ، لضحايا االغتصاب/الناجيات منه.

التعليق
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4-5-3

الحامية والعدالة
1-4-5-3

مامرسات الرشطة واملامرسات القضائية

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تنص عىل:

ضد  العنف  لحوادث  االستجابة  تعزيز  بغية  الصلة  ذات  الرشطة – والترشيعات  مامرسات  •  استعراض 
املرأة، والتنسيق فيام بني الواليات القضائية حيثام يقتيض األمر؛

املتخصصني  العامني  للمدعني  ووحدات  جيدا  متويال  ممولة  املتخصصة  للرشطة  وحدات  تعزيز  •  إنشاء أو 
يف مجال العنف ضد املرأة، وتوفري تدريب متخصص.

الجرمية  مرسح  يف  للمخاطر  منسق  الشكوى، إجراء تقييم  تلقي  ·  لدى 
واالستجابة وفقا لذلك بلغة مفهومة لدى الشاكية/الناجية )انظر القسم 

الفرعي 3-5-5-2(؛

بها  يوجد  التي  الحاالت  يف  واملقاضاة  لالعتقال  املؤيدة  السياسة  ·  تطبيق 
سبب محتمل يدعو لالعتقاد بوقوع جرمية؛

سيام  املتكاملة، وال  املنظومة  يف  األخرى  الخدمات  مع  والتنسيق  ·  التعاون 
خدمات دعم الضحايا، باستخدام الربوتوكوالت واالجراءات املتفق عليها 

للتواصل وتبادل املعلومات واالحالة.

وتلتزم خطة عمل رسي النكا لدعم قانون منع العنف األرسي )2005( بعدد 

من االجراءات التي ترمي إىل تعزيز مامرسات الرشطة يف االستجابة للعنف ضد 

املرأة، مبا يف ذلك: استعراض وتحسني عمليات تقييم مخاطر العنف األرسي؛ 

وتنسيق التحقيقات األولية من أجل أن تكون العمليات أيرس للضحية 

األزمات(؛  ملعالجة  تجميعي  مركز  يف  الحاالت  إلدارة  تعاوين  نهج  )كجزء من 
وتعزيز املرافق واملوارد، واالستجابة، وإدارة الحاالت )ال سيام املكاتب املخصصة 

للنساء واألطفال(. وتتضمن خطة العمل الوطنية لبليز املتعلقة بالعنف الجنساين 

)2010-2013( التزاما باستعراض ومراجعة بروتوكوالت الرشطة القامئة 
املتعلقة باالستجابة لكل من العنف األرسي والجرائم الجنسية، وبوضع وتنفيذ 

سياسة اعتقال إلزامية تقيض باالعتقال يف أي حادث للعنف العائيل حيثام تتوفر 

أدلة معقولة للقيام بذلك. وتشري خطة عمل الدامنرك لوقف العنف األرسي 

للرجال ضد النساء واألطفال )2005-2008( إىل ترشيع يسمح بإخراج 

مرتكب العنف األرسي مؤقتا من البيت، كام تشري إىل رضورة قيام الرشطة، 

بالتزامن مع ذلك االخراج، بإبالغ الحادث إىل السلطات االجتامعية.

ومن املهم أيضا اتخاذ مزيد من اإلجراءات والتدابري التي من شأنها أن تشجع 

وتساعد ضحايا العنف ضد املرأة/ الناجيات منه عىل إبالغ الرشطة من أجل 

زيادة ثقة املرأة يف أهمية اإلبالغ وقد تشمل األمثلة عىل تلك املبادرات: 

إنشاء أو تعزيز برامج توعية الرشطة؛ وإرشاك الرشطة يف أنشطة الوقاية 

ميكن لنوعية العمل الذي تقوم به الرشطة واملدعون العامون بشأن حاالت 

العنف ضد املرأة، باالضافة إىل كونه خطا أماميا لالستجابة الحتياجات الضحايا/

الناجيات، أن يحدد ما إذا كان سيتم تحريك الدعوى، وإذا تم تحريكها، ما إذا 

كانت ستسفر عن اإلدانة. كام ميكنها، من خالل اتخاذ إجراءات منسقة مع وكاالت 

أخرى يف املنظومة )مثل الخدمات املقدمة يف حالة األزمات(، أن تحول دون 

وقوع املزيد من الحوادث وأن تكفل سالمة الضحايا/الناجيات. ومع ذلك، فإن 

االستجابة الرديئة النوعية ميكن أن يكون لها أثر عكيس، من حيث تثبيط 

همة الشاكيات عن اإلبالغ، واحتامل زيادة مخاطر حدوث مزيد من العنف 

للضحايا/الناجيات إذا ما علم مرتكب العنف أنه ليس من املؤكد أن يتم اإلبالغ 

وتوفري الحامية املالمئة. وكثريا ما ترتدد ضحايا العنف ضد املرأة/الناجيات منه يف 

قن أو قد ال يؤخذ بالغهن مأخذ  إبالغ الرشطة ألنهن يخشون من أنهن قد ال يُصدَّ

الجد، أو ألنهن قد ال توجد لديهن ثقة كافية يف نظام العدالة.

وميكن أن تكون خطط العمل الوطنية آلية رئيسية ميكن من خاللها تحسني 

وتنسيق مامرسات الرشطة واملدعي العام مبا يشجع النساء عىل اإلبالغ عن 

حوادث العنف، وتقديم مرتكبيه إىل نظام العدالة. وميكن لوضع وتنفيذ مدونات 

ملامرسات الرشطة واملدعني العاملني بشأن العنف ضد املرأة أن يكونا أسلوبا 

فعاال ملنهجة املامرسة الجيدة يف جميع الوحدات وتوفري ما يلزم من دعم تشغييل 

وتدريبي لتحقيق التحسينات. وتعمل السياسات املؤيدة لالعتقال واملقاضاة عىل 

التخفيف من احتامل تهوين ضباط الرشطة واملدعني العامني لحاالت العنف ضد 

املرأة التي يبلغ عنها كثريا، وال سيام عندما يحدث العنف يف سياقات األرسة أو 

اللقاءات مع الجنس اآلخر و/أو يكون مقبوال من الوجهة الثقافية. وينبغي لخطط 

العمل الوطنية أن تتضمن تدابري لكفالة أن تقوم الرشطة مبا ييل:

والحامية؛ املساعدة  عىل  للحصول  طلب  لكل  الفور  عىل  ·  االستجابة 

املرأة  ضد  العنف  بحاالت  املتعلقة  للنداءات  األولوية  من  الدرجة  ·  إيالء نفس 
مثل تلك التي توىل ألعامل العنف األخرى، وإيالء نفس الدرجة من األولوية 

للنداءات املتعلقة بالعنف األرسي مثل تلك التي توىل ألي شكل آخر من أشكال 

العنف ضد املرأة؛

التعليق
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بشأن عدد من الحاالت التي تم التحقيق فيها وخربة الضحايا/الناجيات. ومع 

ذلك، فإن الوحدات املتخصصة ينبغي أن تعترب مكملة لالستجابة املالمئة من 

جانب جميع وحدات الرشطة واالدعاء، وليست بديلة عنها. وينبغي أن ينص 

من خالل خطط العمل الوطنية عىل توفري تدريب شامل لجميع أفراد الرشطة 

واملدعني العامني )انظر الفرع 3-3-5(، مع توفري املزيد من التدريب 

واملوارد للوحدات املتخصصة. وتنص خطة عمل الرنويج املتعلقة بالعنف 

األرسي )2004-2007( عىل وضع منسق لشؤون العنف األرسي يف 

كل دائرة من دوائر الرشطة، وتلتزم بإنشاء أفرقة متخصصة يف دوائر الرشطة 

الكربى ميكن إعارتها عند االقتضاء للدوائر التي ال توجد بها أفرقة خاصة بها. 

كام تنص خطة العمل عىل أن تكون إحدى وظائف منسق شؤون العنف األرسي 

عىل األقل يف كل دائرة من الدوائر عىل أساس التفرغ. وتشري أيضا خطط اليمن 

وبليز وليربيا والسويد واململكة املتحدة إىل إنشاء وحدات متخصصة يف مراكز 

الرشطة، أو توسيع نطاق القائم منها حاليا.

األولية )يف املدارس أو املجتمعات املحلية عىل سبيل املثال(؛ واالضطالع 

بحمالت توعية بشأن وضع قوانني أو مدونات جديدة لقواعد املامرسات، 

وتشجيع مزيد من النساء عىل االنخراط يف سلك الرشطة العاملة ودعم 

تقدمهن املهني. وتتضمن خطة العمل الوطنية لليربيا املتعلقة بالعنف 

الجنساين: خطة متعددة القطاعات ملنع العنف الجنساين والتصدي له يف ليربيا 

من  تتألف  إضافية  رشطة  قوات  نرش  يف  يتمثل  )2006-2011( هدفا 
أدىن. النساء كحد  من  املائة  03 يف 

املدربة  واالدعاء املتخصصة  الرشطة  وحدات  أن  تبني  وقد   
واملزودة مبا يلزم للتصدي لجميع أشكال العنف ضد املرأة تؤدي عملها 

بفعالية يف عدد من الواليات القضائية، وتعد خطط العمل الوطنية فرصة 

للنص عىل إنشائها أو تعزيزها. ونظرا ألن هذه الوحدات متكن من إنشاء 

خربات يف مجال االستجابات لحاالت العنف ضد املرأة، فإنها أظهرت أثرا إيجابيا 

2-4-5-3

أوامر الحامية

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تتضمن تدابري ترمي إىل:

الفور،  عىل  منه  املرأة/الناجيات  ضد  العنف  أشكال  جميع  لضحايا  فعالة  حامية  أوامر  إتاحة  •  كفالة 
وباملجان، وبناء عىل طلب  طرف واحد )دون عقد جلسة استامع(؛

القضائية؛ الواليات  وعرب  الحدود  عرب  الحامية  أوامر  إنفاذ  إمكانية  •  تيسري 
الحامية. أوامر  انتهاكات  تجريم  •  كفالة 

التعليق

املدعى  الشخص  منح  بعد  نهايئ  أو  األجل  طويل  أساس  عىل  إصدارها  ·  يجوز 
بارتكابه العنف فرصة لالستامع إليه يف جلسة استامع تفصيلية؛

مصاريف؛ أية  الشاكية  تحميل  دون  وتبلغ  · تصدر 

يف  الرعاية  مقدمو  ذلك  يف  العالقات، مبا  من  عريض  نطاق  عىل  ·  ترسي 
البيوت ويف مؤسسات الرعاية، وخادمات املنازل، ويف حالة عالقات القرابة؛

العنف  ومرتكبي  العنف  مرتكبي  وتتبع  لتسجيل  بنظم  مصحوبة  ·  تكون 
املدعني؛

الضحية/الناجية برفع دعوى قانونية  تقوم  أن  اشرتاط  دون  متاحة  ·  تكون 
أخرى، من قبيل الدعاوى الجنائية أو دعاوى الطالق، ضد املدعى عليه/

مرتكب العنف؛

إصدارها بديال عن رفع دعوى قانونية أخرى؛ يكون  ·  ال 

برتك  عليه/املرتكب  املدعى  قيام  األرسي، افرتاض  العنف  حاالت  ·  تتضمن، يف 
بيت األرسة، وتخويل املسؤولني ذوي الصلة سلطة إصدار أمر بذلك.

جنائية عىل من ينتهكها. بعقوبات  مصحوبة  · تكون 

وتتضمن خطة عمل الدامنرك لوقف العنف األرسي للرجال ضد النساء 

واألطفال)2005-2008( إجراء استعراض ملتابعة قانون جديد يتيح 

ينبغي لخطط العمل الوطنية أن تكفل أن تتسم أوامر الحامية بالكفاءة وأن تكون 
متاحة باعتبارها وسائل انتصاف قانونية فعالة لضحايا العنف ضد املرأة/الناجيات 
منه. ويوجد لدى معظم الدول أحكام تنص عىل شكل ما من أشكال أوامر الحامية 

ضد مرتكبي العنف أو املرتكبني املحتملني، إما مدنية أو جنائية، مؤقتة وطويلة 
األجل عىل السواء. وحيثام يكون هناك ادعاء بوشوك التعرض لخطر العنف، يجب 
تخويل املسؤولني املعنيني سلطة إصدار أمر بإخراج املدعى عليه من البيت وإبعاده 

عن الضحية/الناجية بناء عىل طلب من طرف واحد دون عقد جلسة استامع. 
وينبغي عندئذ منح املحاكم سلطة إصدار أوامر طويلة األجل أو نهائية أو بعد 

عقد جلسة استامع وذلك بعد منح الشخص املدعى بارتكابه العنف فرصة 
لسامعه يف جلسة استامع تفصيلية.

وتشري األدلة والخربات التقييمة إىل أن أوامر الحامية الفعالة: 

يف  منه )مبا  املرأة/الناجيات  ضد  العنف  أشكال  جميع  لضحايا  متاحة  ·  تكون 
ذلك العنف البدين والجنيس والنفيس والعاطفي(؛

الفور وبناء عىل طلب من طرف واحد دون عقد جلسة  ·  يجوز إصدارها عىل 
استامع وإيالء أولوية لسالمة النساء واألطفال املرافقني لهن عىل حقوق امللكية 

وغريها من االعتبارات؛
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يف قوانينها)34(، وينبغي لخطط العمل الوطنية أن تكفل إتاحة مثل تلك األوامر.

وإقرارا بارتفاع احتامل ارتكاب جرمية قتل العشري يف حالة حيازة أسلحة نارية، 

تشري االسرتاتيجية املتعلقة بالحامية ضد العنف األرسي وغريه من أشكال العنف 

الجنساين يف إقليم فويفودينا املتمتع بالحكم الذايت، 2012-2008 

)جمهورية رصبيا(، إىل إصدار أمر بالحامية مبوجب قانون األرسة باعتباره من 
املرجح أن يشكل سببا كافيا لرفض طلب املعتدي للحصول عىل ترخيص لحيازة 

أسلحة و/أو اللغاء ترصيح حيازة أسلحة قائم بالفعل.

املتحدة  األمم  هيئة  عن  املرأة، وملحقه، الصادران  ضد  بالعنف  املتعلقة  الترشيعات  دليل  34  انظر 
ظللمرأة )سابقا شعبة النهوض باملرأة(، وهام متاحان عىل املوقع

http://www.un-women.org/handbook-for-legislation-on-vaw

للرشطة بصفة مؤقتة سلطة إخراج الشخص املعتدي أو املهدد من بيت األرسة 

لفرتة تصل إىل أربعة أسابيع، مع خيار متديد ذلك اإلبعاد لفرتة تصل إىل أربعة 

أسابيع يف املرة الواحدة. والهدف من االستعراض هو تحديد ما إذا كان يلزم اتخاذ 

تدابري ترشيعية إضافية. وتنص خطة عمل رسي النكا لدعم قانون منع  العنف 

األرسي  )2007(، يف معرض دعمها إلجراءاتها الرامية إىل تعزيز استجابة 

الرشطة للضحايا/الناجيات، عىل وضع بروتوكوالت للتحقيق وجمع األدلة لزيادة 

قوة أوامرالحامية التي ال تشرتط حضور الشخص املعتدى عليه إىل املحكمة.

وقد تحتاج ضحايا أشكال العنف غري العنف األرسي/الناجيات منها إىل أوامر 

للحامية، ويسعني إىل الحصول عليها. ويوجد لدى عدة دول أحكام من هذا القبيل 

3-4-5-3

العمليات القانونية

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تنص عىل:

نظام  يف  املرأة  ضد  العنف  أشكال  مختلف  مع  بها  التعامل  يتم  التي  الطرق  يف  شامل  •  إجراء تحقيق 
العدالة لتحديد ما تواجهه الضحايا/الناجيات من عقبات يف سبيل الحصول عىل العدالة؛

األمر(،  لزم  إذا  القضائية  الواليات  مختلف  القانونية )عرب  واملامرسات  العمليات  وتنقيح  •  استعراض 
بغية التغلب عىل تلك العقبات وكفالة سالمة الضحايا/الناجيات وحاميتهن وكرامتهن.

التعليق

الدعاوى  رفع  املرأة، سواء قبل  العنف ضد  الوساطة يف جميع حاالت  ·  حظر 
القانونية أو أثنائها )تعد غري مالمئة يف حاالت العنف ضد املرأة حيث أنها 

تقوم عىل أساس افرتاض تكافؤ الخطأ عن العنف وتساوي القوة التفاوضية 

بني الطرفني، وتبني أنها تؤذي من جديد الضحايا/الناجيات مجددا وتنتقص 

من مسؤولية مرتكب العنف(؛

القانونية فيام يتعلق بحسن توقيت إجراءات  ·  كفالة أن تكون االستجابات 
الدعوى ورسعة إنجازها، وقواعد األدلة، وعمليات املحكمة، وواجبات املدعني 

العامني، مستوفية ملعايري أفضل املامرسات عرب مختلف الواليات القضائية؛

املرأة  العنف ضد  لخطورة جرائم  الصادرة مالمئة  األحكام  تكون  أن  ·  كفالة 
وأنها تعالج سالمة الضحايا/الناجيات؛

إنتهاء  أثناء وبعد  وسالمتهن  وحاميتهن  الضحايا/الناجيات  كرامة  ·  كفالة 
اإلجراءات القانونية، مبا يف ذلك إبقائهن عىل علم مبجريات األمور يف 

جميع املراحل؛

نفس  مع  الرسمية  وغري  التقليدية  العدالة  آليات  تطابق  رضورة  · كفالة 
املبادئ التوجيهية املعمول بها يف استجابة نظام العدالة الرسمي لجرائم 

العنف ضد املرأة؛

تعرقل  أو  تقوض  أخرى  مامرسات  وأي  والفساد  الرشوة  · القضاء عىل 
نظام العدالة يف استجابته للضحايا/الناجيات.

عىل الصعيد العاملي، تعد معدالت املقاضاة واإلدانة يف جرائم العنف والجرائم 

الجنسية ضد املرأة من أدىن املعدالت بالنسبة لجميع الجرائم. وتوجد عقبات أمام 

املقاضاة يف جميع املراحل، بدءا من اإلحجام األويل عن اإلبالغ، إىل مراحل التحقيق 

وتوجيه االتهام واملحاكمة وإصدار الحكم. ويف حني ميكن تحسني عمليات التحقيق 

من خالل مامرسات الرشطة الوارد وصفها يف هذا االطار النموذجي، فإن استعراض 

وإصالح العمليات القانونية من وقت توجيه االتهام إىل إصدار الحكم، هام أيضا 

أمران رضوريان لتحديد ومعالجة العقبات التي تواجهها الضحايا/الناجيات عندما 

تعاملهن مع نظام العدالة الجنائية. والخصائص املعينة التي متيز النظم القانونية 

الوطنية والعمليات القضائية، وكذلك تنوع مسارات االصالح التي اتخذتها بالفعل 

عدة بلدان، تعني أن خطط العمل الوطنية تختلف اختالفا كبريا من حيث 

االسرتاتيجيات التي تتوخاها يف هذا املجال من مجاالت العمل. ومن قبيل املبادئ 

التوجيهية العامة، ينبغي لخطط العمل الوطنية أن تدرس العمليات القانونية بغية 

تحقيق ما ييل: 

القانونية التي تعني ضمنا إلقاء  ·  القضاء عىل جميع العمليات واملامرسات 
اللوم عىل الضحايا/الناجيات أو تعمد إىل ذلك فيام يتعلق بالعنف املرتكب 

ضدهن؛

األقل  عىل  مساوية  القانوين  النظام  يف  الضحايا  حقوق  تكون  أن  ·  كفالة 
لحقوق املتهم؛
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إيجاد بيئة آمنة. وهي تنص عىل توفري متويل لدعم الضحايا من أجل توفري دعم 

يف املحاكم للشهود والضحايا وأرسهم وأصدقائهم، باالضافة إىل دعم الضحايا 

بعد صدور الحكم عن طريق مراقبة سلوك الجناة بعد االفراج عنهم، واتخاذ 

تدابري خاصة لألطفال.

وتالحظ اسرتاتيجية بابوا غينيا الجديدة املتعلقة بالعنف األرسي والجنيس 

يف بابوا غينيا الجديدة: اسرتاتيجية متكاملة طويلة األجل )2001( أنه 

بينام اعتربت األساليب البديلة لحل الخالفات )مثل حل املنازعات، والوساطة، 

ومؤمترات املجموعات( أقل تكلفة، وأيرس، وأكرث اتساقا مع القيم الثقافية عن 

النظام القانوين الرسمي، فقد تبني أنها غري مالمئة وضارة بالنسبة لضحايا العنف 

ضد املرأة/الناجيات منه ألن تلك األساليب مل تعرتف بالتباينات يف القوة بني 

الجنسني ومل تعالجها، وال سيام يف إطار الزواج. وتتضمن الخطة الوطنية 

الجديدة )جاري وضعها حاليا( اسرتاتيجيات ملعالجة هذه املسائل.

وتحدد الخطة االسرتاتيجية للسلطة الوطنية الفلسطينية ملكافحة العنف 

ضد املرأة )2011-2015( نطاقا من التدابري الرامية إىل تحسني أداء 

املحاكم املدنية يف التعامل مع ضحايا العنف من النساء مبا يف ذلك: زيادة 

معدل املالحقة القضائية يف قضايا العنف ضد املرأة؛ ووضع مبادئ توجيهية 

تحدد األخالقيات املهنية فيام يتعلق بكيفية تعامل القضاة مع قضايا العنف؛ 

وتدعيم األمن يف املحاكم؛ وإنشاء برنامج لحامية الشهود يف قضايا العنف 

ضد املرأة؛ ووضع إجراءات قضائية يف املحاكم لكفالة حقوق ضحايا العنف 

من النساء؛ وخفض نسبة القضايا املعطلة املتعلقة بضحايا العنف من النساء. 

وشملت خطة عمل اململكة املتحدة الشاملة لجميع قطاعات الحكومة واملتعلقة 

بالعنف واالعتداء الجنسيني )2007( العديد من االسرتاتيجيات املتضمنة يف 

التوصيات السالفة الذكر، مثل تسجيل األدلة بالفيديو يف قضايا الجرائم الجنسية 

الخطرية، ودعم الشهود املستضعفني يف اإلدالء بشهاداتهم، وإصدار أدلة للمدعني 

العامني املتخصصني، ووضع توجيهات بشأن تدابري األمن يف املحاكم من أجل 

4-4-5-3

نظم املحاكم املتخصصة

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تنص عىل:

ضد  العنف  قضايا  تناول  تكفل  متخصصة  قضائية  دعاوى  لرفع  أو  املتخصصة  للمحاكم  •  إنشاء نظام 
املرأة يف التوقيت املناسب وبكفاءة؛

إىل  تهدف  تدابري  واتخاذ  املتخصصة  املحاكم  يف  بالعمل  املكلفني  للمسؤولني  متخصص  تدريب  •  توفري 
خفض إجهاد وإرهاق هؤالء املسؤولني إىل الحد األدىن.

التعليق

وينبغي لخطط العمل الوطنية أن تنص عىل إنشاء نظم للمحاكم املتخصصة، 
أو تعزيز ما هو قائم منها بالفعل. فالخطة االسرتاتيجية للسلطة الوطنية 

الفلسطينية ملكافحة العنف ضد املرأة )2011-2015(، عىل سبيل 
املثال، تنص عىل تعيني قضاة متخصصني، وإنشاء محاكم متخصصة للتعامل 
مع قضايا العنف ضد املرأة. وتتضمن خطة العمل الوطنية عىل مدى العام 
لجنوب أفريقيا النهاء العنف الجنساين )2007( إجراء لتعزيز املحاكم 
القامئة املتخصصة يف النظر يف االعتداءات الجنسية، بالنظر إىل أن ‘محاكم 

الجرائم الجنسية يف واينبريغ ومركز ثوثوزيال يف مستشفى جوستي يف مانينبريغ 
يف مقاطعة كيب الغربية )Western Cape( قد تبني أنها تعطي 

إدانات مبعدل 95 يف املائة، مقابل 7 يف املائة يف املحاكم األخرى. 
وهذه املرافق الخدمية الجامعة تقلل أيضا بدرجة كبرية معدل االعتداءات 

والصدمات الثانوية مع القيام يف الوقت ذاته مبساعدة النساء يف الحصول عىل 
العالج الشامل والرعاية الالزمة بعد التعرض العتداء جنيس’. 

وتدعو خطة العمل الوطنية ألوروغواي ملكافحة العنف األرسي )2004-
متخصصون  عامون  مدعون  بها  يعمل  متخصصة  إنشاء محاكم  2010( إىل 

يف تقديم املساعدة إىل ضحايا العنف األرسي وأفرقة تقنية قادرة عىل تقديم 

تشري خربات الضحايا/الناجيات يف املحاكم العادية إىل أن موظفي املحاكم كثريا 

ما يفتقرون إىل ما يلزم من القدرة عىل مراعاة املنظور الجنساين والفهم الشامل 

ملختلف القوانني التي ترسي عىل قضايا العنف ضد املرأة؛ وقد يفتقرون أيضا 

إىل القدرة عىل مراعاة حقوق اإلنسان للمرأة؛ وقد يكون مثقلني أكرث من الالزم 

بأعباء قضايا أخرى، مام يؤدي إىل حدوث تأخريات وزيادة يف التكاليف بالنسبة 

للضحايا/الناجيات. ويعد إنشاء نظم للمحاكم املستقلة طريقة فعالة لكفالة 

تركيز الخربات الفنية وتنفيذ االستجابات القانونية للمامرسات الجيدة تنفيذا 

سليام. وقد قيمت نظم املحاكم املتخصصة يف كثري من الحاالت بأنها فعالة 

حيث أنها توفر إمكانية أقوى ألن يكون مسؤولو املحاكم واملسؤولون القضائيون 

متخصصني ولديهم القدرة عىل مراعاة املنظور الجنساين فيام يتعلق بالعنف ضد 

املرأة، وكثريا ما تتضمن إجراءات للتعجيل بالنظر يف قضايا العنف ضد املرأة. 

وتتوقف فعالية هذه النظم عىل نوعية التعليم املتخصص الذي يحصل عليه 

املسؤولون القضائيون وغريهم من املهنيني القانونيني وتطورهم مهنيا، وميكن 

معاونتهم عن طريق استحداث أدوات مثل الكتيبات التوجيهية النموذجية 

للقضاة التي توفر السوابق القضائية ذات الصلة يف إطار تحليل السياق 

االجتامعي الذي يحدث فيه العنف ضد املرأة )انظر الفرع 5-3-3(.
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العنف األرسي بني هيئات العدالة الجنائية، والقضاة، والخدمات املتخصصة 
لدعم الضحايا لتوفري طريقة متخصصة للتعامل مع قضايا العنف األرسي يف 

محاكم الصلح. ويتمثل الهدف يف العمل بأسلوب جامعي لتحديد قضايا العنف 
األرسي، وتعقبها وتقييم مخاطرها وتقديم الدعم إىل ضحايا العنف األرسي 

خالل عملية إقامة العدل. 

املساعدة الالزمة إىل القضاة. كام يشار إىل املحاكم املتخصصة يف العنف األرسي 
يف دعوة اململكة املتحدة إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات )2010(، 
حيث يالحظ أنه يوجد حاليا 141 نظاما للمحاكم املتخصصة يف العنف 
األرسي عىل الصعيد الوطني. وهذه متثل نهجا يقوم عىل الرشاكة تجاه 

5-4-5-3

برامج التدخل من أجل مرتكبي العنف

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تنص عىل:

عليها  ينص  أن  العنف، ميكن  مرتكبي  أجل  من  للتدخل  قانونية  وغري  قانونية  برامج  تعزيز  •  إنشاء أو 
يف الحكم أو يتم االلتحاق بها بصورة طوعية، وتشكل جزءا من نظام االستجابة املتكامل وال تكون 

بديال عن املالحقة القضائية؛
املعايري؛ للوفاء بهذه  الالزمة  الخدمات  لتقديم  إنشاء برامج  الربامج، مع  لهذه  دنيا  معايري  • وضع 

والضحايا/الناجيات. النسائية  الحكومية  غري  املنظامت  مبشاركة  للربامج  دقيقني  ورصد  • إجراء استعراض 

التعليق
الربنامج، مع إجراء تقييم مستمر للمخاطر؛

املرأة،  ضد  للعنف  جنساين  هيكيل  تحليل  إطار  يف  بالعمل  الربنامج  ·  التزام 
وليس يف إطار منوذج مبسط أو فردي للسيطرة عىل الغضب؛

العالقات؛ بشأن  وساطة  أو  مشاورة  أي  يف  املشاركة  بعدم  ·  االلتزام 

مرتكب  حقوق  تقييد  ذلك  يف  النساء واألطفال، مبا  لسالمة  ·  إيالء أولوية 
العنف يف الرسية )مثال، باشرتاط أن يقدم املشرتكون عناوين العرشاء 

الحاليني أو السابقني بحيث ميكن االتصال بهم عند الرضورة(؛

مقدمي  مع  املعلومات  لتبادل  وبروتوكوالت  رسمية  اتفاقات  ·  عقد 
الخدمات للضحايا/الناجيات، تكون موجودة يف مواقع منفصلة عن 

الربامج املوجهة نحو مرتكبي العنف؛

بواسطة موظفني مدربني تدريبا مالمئا. التنفيذ  يكون  · أن 

ويف مجال عملها االسرتاتيجي لحامية الضحايا/الناجيات ومنع معاودة االعتداء، 

تربز الخطة الوطنية الثالثة للربتغال ملناهضة العنف األرسي )2007-

العنف  ملرتكبي  التعسفي  السلوك  أمناط  وتغيري  تخفيض  2010( أهمية 
استنادا إىل مبادئ املحافظة عىل سالمة الضحايا/الناجيات، وكفالة عدم التهوين 

من املسؤولية الجنائية ملرتكبي العنف. وتلتزم خطة العمل الوطنية لهندوراس 

ملناهضة العنف ضد املرأة باستعراض وتنفيذ برامج متعددة التخصصات 

ملرتكبي العنف ضد املرأة. وتنص الخطة االسرتاتيجية للفلبني للمجلس املشرتك 

بني الوكاالت واملعني بالعنف ضد املرأة وأطفالها 2007-2010، عىل 

وضع بروتوكول بشأن إدارة وتسيري برامج إعادة تأهيل مرتكبي العنف. 

وتنشئ خطة العمل الثانية للحكومة االتحادية ألملانيا ملكافحة العنف ضد املرأة 

)2007( فريقا عامال اتحاديا إلعداد معايري وطنية لنوعية العمل مع مرتكبي 
العنف.

ينبغي لخطط العمل الوطنية أن تكفل أن يواجه مرتكبو العنف ضد املرأة 

عواقب أفعالهم عىل مستوى النظام، واملستوى املجتمعي/التنظيمي، واملستوى 

لوا مسؤولية استخدامهم للعنف  الفردي، وهو ما يعني أنه يجب أن يُحمَّ

وتحديهم لتغيري سلوكهم. ويجري حاليا استخدام برامج لتغيري سلوك مرتكبي 

العنف من جانب عدد متزايد من الواليات القضائية كجزء من الحكم الصادر، 

مع قيام املحاكم بإصدار أمر يلزم املرتكب بااللتحاق بربنامج للتدخل/لتغيري 

السلوك باالضافة إىل العقوبات األخرى. وهذه الربامج ال تكون مالمئة يف جميع 

الحاالت، وعند النص عليها يف الحكم، ينبغي أال تستخدم كبديل للمالحقة 

القضائية. كام ميكن للرشطة أن تحيل مرتكبي العنف إىل هذه الربامج عىل 

أساس طوعي عند تعاملهم مع حوادث العنف ضد املرأة، وذلك باالضافة إىل 

إجراءات من قبيل إصدار أوامر الحامية وإحالة الضحايا/الناجيات إىل الخدمات.

لقد أظهرت تقييامت برامج التدخل الخاصة مبرتكبي العنف نتائج مختلطة. 

ويؤكد مقدمو الخدمات للضحايا/الناجيات عىل أنه ينبغي النظر إليها وتقدميها 

بوصفها مجرد جزء فقط من استجابة متكاملة للعنف ضد املرأة. وحيثام يكون 

التمويل املتاح محدودا، ينبغي إيالء أولوية للخدمات املقدمة للضحايا/الناجيات 

عىل الربامج املخصصة ملرتكبي العنف، وينبغي أال تُستخدم هذه الربامج إال 

بعد إجراء تقييم لكفالة عدم تعريض سالمة الضحايا/الناجيات ألية مخاطر.

وبغية كفالة املساءلة وسالمة النساء واألطفال، من املهم للغاية أن تكون هناك 

معايري دنيا للربامج املوجهة نحو مرتكبي العنف التي يجري رصدها. ويلزم أن 

تتضمن هذه املعايري ما ييل)35(:

يف  املشاركة  قبولهم  قبل  العنف  مرتكبي  مالمئة  ملدى  صحيح  ·  إجراء تقييم 

الدعم. لخدمات  الدنيا  املرأة – املعايري  ضد  العنف  أوروبا )2008(، مكافحة  35  انظر: مجلس 
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5-5-3

تنسيق النظم وتكاملها
1-5-5-3

املعايري واملبادئ التوجيهية واملدونات املتعلقة باملامرسات املشرتكة

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تنص عىل:

مختلف  عرب  مدونات  أو  توجيهية  املشرتكة، ومبادئ  املامرسات  أو  للخدمات  معايري  وتنفيذ  •  وضع 
القطاعات التي تتصدى للعنف ضد املرأة؛

الوكاالت املعنية بالتصدي للعنف ضد املرأة. •  وضع وتنفيذ نظم وبروتوكوالت لتبادل املعلومات بني جميع 

التعليق
للمعوقني وللتدخل يف حاالت املسنني. وتتضمن االسرتاتيجية الوطنية أليرلندا 

املتعلقة بالعنف األرسي والجنيس والجنساين )2010-2014( إجراءات 

لتعزيز التنسيق بني الوكاالت من خالل مشاريع تشرتك فيها وكاالت متعددة 

مثل وضع وتعزيز املامرسات والربوتوكوالت املتعلقة باإلحاالت بني الوكاالت 

والتعاون عىل أساس أفضل املامرسات.

ويعد تبادل املعلومات بني الرشطة ونظام العدالة والخدمات ذات الصلة آلية مهمة 

للغاية لكفالة سالمة الضحايا/ الناجيات ومساءلة مرتكبي العنف. كام أن من 

شأنها أن متكن من تنفيذ اسرتاتيجيات التدخل املبكر والوقاية الثانوية عن طريق 

تعزيز إدارة وتنسيق القضايا فضال عن تقديم الخدمات مع زيادة توضيح األدوار 

والتوقعات فيام يتعلق بالخدمات املقدمة. وليك تكون عملية تبادل املعلومات 

مستندة إىل الحقوق وفعالة، يجب أن يعلو الحق يف سالمة الضحايا/الناجيات عىل 

حقوق الخصوصية الفردية ملرتكبي العنف. وتقيد معظم األطر الترشيعية تبادل 

املعلومات بني الوكاالت وتقرصها عىل الظروف التي تقدم فيها الضحية موافقتها 

أو تكون مهددة بالتعرض ألذى وشيك. بيد أنه كثريا ما توجد تصورات مختلفة بني 

الوكاالت ملا يشكل ظروفا مقبولة لتبادل املعلومات، أو ملا يشكل تهديدا بالتعرض 

لألذى، وهذا اللبس ميكن أن يعني عدم تبادل املعلومات يف الوقت املالئم وتعريض 

املرأة للخطر. كام أن التوقعات الثقافية املتعلقة بحقوق رب األرسة الذكر يف أن 

يعلم عن أماكن وجود زوجته وأوالده ميكن أن يعرض سالمة املرأة للخطر. وعىل 

ذلك، فإن تزويد النظام بتوجيهات فعالة وموارد كافية ميثل أولوية لوكاالت تقديم 

الدعم ليك ميكنها أن تعمل بصورة فعالة لحامية املرأة. 

وليك ميكن التصدي برسعة لحاالت العنف الجنساين، تشري خطة العمل الوطنية 

لكمبوديا املتعلقة مبنع العنف ضد املرأة )2009( إىل وضع نظم للمعلومات 

واالتصاالت تشمل الرشطة واملحاكم واملسؤولني الصحيني لتحسني تدفق 

املعلومات. وتفيد التقارير أن ذلك أدى إىل تحسني خدمات االحالة، ومساعدة 

الضحايا، ورصد حاالتهم. وتهدف االسرتاتيجية الوطنية أللبانيا املتعلقة باملساواة 

بني الجنسني والعنف األرسي )2007-2010( إىل تعزيز التعاون فيام 

بني املؤسسات واآلليات واألطراف الفاعلة التي تتصدى للعنف العائيل، مع 

الرتكيز عىل هدف محدد هو إنشاء نظم لنرش املعلومات فيام بني مختلف 

من شأن وضع معايري/مناذج للخدمات التكميلية أو املشرتكة، أو مبادئ 

توجيهية، أو مدونات لقواعد املامرسات ملختلف الوكاالت املشاركة يف االستجابة 

املتكاملة للعنف ضد املرأة أن يكفل اتساق االستجابات، وأن يحدد معايري 

وتوقعات شفافة من تقديم الخدمات، وأن يساعد يف إقامة اتصاالت وروابط 

بني الوكاالت. وينبغي أن يكون أحد املبادئ التوجيهية األساسية هو مبدأ 

إليه  تلجأ  الذي  املكان  أن  يعني  ما  الصحيح’، وهو  الباب  هو  األول  ‘الباب 
املرأة أوال للحصول عىل املساعدة بعد التعرض للعنف – سواء كانت الرشطة، 

أو مأوى للنساء، أو مستشفى، أو طبيبها املحيل – ينبغي أن تستقبل بفهم 

مشرتك لحقوقها وأن تحصل عىل نفس االستجابة العالية النوعية واالحالة إىل 

الخدمات األخرى حسب االقتضاء.

وينبغي لخطط العمل الوطنية أن تدعم وضع وتنفيذ مدونات مشرتكة لقواعد 

املامرسة، أو مبادئ توجيهية مشرتكة، أو مناذج مشرتكة لتقديم الخدمات، تشمل 

العنارص التالية: 

املرأة؛ ضد  للعنف  متسق  · تعريف 

بعينها؛ وكاالت  تخص  إضافية  متطلبات  وأية  حاكمة  · مبادئ 

االستجابة؛ وخيارات  املتكامل  للنظام  · وصف 

الرئيسية؛ العالقات  وتحديد  االستجابة  نظام  يف  وكالة  كل  دور  · بيان 

واملساءلة؛ الرصد  آليات  · تحديد 

املظامل؛ لتسوية  · إجراءات 

تفاعالت  لتنظيم  معينة  وكاالت  ِقبَل  من  العتامدها  منوذجية  ·  بروتوكوالت 
معينة إذا لزم األمر.

وتتعهد السياسة الوطنية لغيانا املتعلقة بالعنف األرسي )2009( بتنفيذ 

بروتوكول موحد لتقديم الخدمات يف قطاعات الصحة والتعليم والخدمات 

االجتامعية وقوة رشطة غيانا. وسيحدد الربوتوكول التدخالت املالمئة ومسارات 

اإلحاالت إىل املساعدات الطبية، وخدمات املشورة، وخدمات املأوى، وغريها 

من خدمات الدعم. ويف إطار هذا الربوتوكول، سيتم اتخاذ ترتيبات محددة 
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وقوعها. وحيثام تكون هناك ترتيبات محلية قامئة، ميكن أيضا تبادل املعلومات 

الشخصية من مجموعة البيانات الدنيا للحد من مخاطر العنف. وينص التوجيه 

عىل أنه ينبغي، قدر اإلمكان، الحصول عىل املوافقة عىل تبادل املعلومات 

الشخصية، ولكنه يدرك أنه قد تكون هناك أيضا ظروف يلزم فيها تبادل 

املعلومات عندما ال يكون من املمكن الحصول عىل املوافقة، وأنه قد يكون من 

املصلحة العامة تبادل املعلومات إذا توفر لدى االخصايئ الصحي سبب وجيه 

يدعو إىل االعتقاد بأن الكشف قد يحول دون ارتكاب جرمية قتل.

الهيئات. وتشمل األنشطة التي يجري االضطالع بها إقامة مركز للموارد، وإنشاء 

سجالت لتسجيل وتوثيق العنف، وكفالة التعاون مع الحكومات املحلية.

وتحدد خطة اململكة املتحدة: معا نستطيع إنهاء العنف ضد النساء والفتيات 

)2009( مسؤولية إدارة الصحة عن تحسني جمع البيانات املتعلقة بالعنف 
وتبادلها بني مستشفيات رعاية الحاالت الحادة ورشاكات الحد من الجرمية 

واالضطرابات. وتالحظ الخطة أن اإلدارة تروج إلنشاء مجموعة دنيا من 

البيانات تغطي جميع ضحايا العنف وتسجل نوع االعتداءات ووقت ومكان 

2-5-5-3

تقييم املخاطر وإدارتها

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تنص عىل:

املحتمالت  الضحايا/الناجيات  من  كل  مع  للقيام، باالشرتاك  الوكاالت  ملختلف  موحدة  عمل  أطر  •  وضع 
ومرتكبي العنف املحتملني، بإجراء تقييم ملخاطر ما يقع/يتكرر وقوعه من عنف ضد املرأة عىل أساس 

كل حالة عىل حده، يتم تنفيذه يف منظومة االستجابة املتكاملة بكاملها؛
الوكاالت  جميع  تعاون  خالل  من  املخاطر  العالية  الحاالت  إدارة  تجاه  متكامل  نهج  وتنفيذ  •  وضع 

ذات الصلة.

التعليق

بإدارة املخاطر؛

يف  فعالة  مبوارد  ومزودة  محددا  توجيها  موجهة  عاملة  ·  إنشاء قوة 
مختلف القطاعات لزيادة وضوح األدوار عرب مختلف القوى العاملة 

وكفالة اتباع نهج موحد؛

املعلومات )انظر  لتبادل  لإلحالة، وآليات  بروتوكوالت، ومسارات  ·  وضع 
القسم الفرعي 3-5-5-1 أعاله(؛

املرتتبة  لآلثار  فعال  البيانات، وإجراء رصد  جمع  عملية  بتحسني  ·  االلتزام 
يف منظومة االستجابة بأرسها؛

الجودة. لضامن  · آليات 

وميكن لخطط العمل الوطنية أن ترفع من مستويات تقييم املخاطر عرب مختلف 

القطاعات وأن تنص عىل وضع أطر أو أدوات موحدة. فخطة العمل الوطنية 

للمكسيك ملنع العنف ضد املرأة والتصدي له والقضاء عليه )2007-

الوقت  يف  وتحديدها  املرأة  ضد  العنف  حاالت  عن  الكشف  2012( تكفل 
املناسب عرب كل من الخدمات املتخصصة والعامة، فضال عن توفري الرعاية 

الشاملة وإدارة املخاطر للنساء الاليت يقمن يف ظل احتامالت وقوع العنف. ويف 

سياق املسؤولية القضائية مبوجب الخطة الوطنية السرتاليا، كان إطار عمل والية 

فيكتوريا لتقييم وإدارة مخاطر  العنف األرسي )2007( )اسرتاليا( مهام 

للغاية يف وضع منظومة متكاملة لالستجابة للعنف العائيل. وقد صمم اإلطار 

ليك تستخدمه خدمات العنف األرسي ونطاق عريض من الوكاالت وقطاعات 

يصادف يوميا املامرسون الذين يعملون يف نطاق من امليادين نساء تعرضن 

أو يتعرضن للعنف، فضال عن مرتكبني محتملني لهذا العنف. وال يقترص من 

قد يكونون يف مواقع للتكلم مع النساء املعرضات للعنف، أو الرجال الذين 

من املحتمل أن يرتكبوا العنف ضد املرأة عىل مقدمي الخدمات املتخصصة يف 

حالة األزمات/الخدمات النسائية وضباط الرشطة فحسب، بل أيضا غريهم من 

املهنيني مثل العاملني يف مجال حامية األطفال، واألطباء، والقابالت، وممرضات 

صحة األم والطفل، ومسجيل املحاكم، والعاملني يف مجال االعاقة، وموظفي 

الهجرة. ويلزم أن يكون هناك فهم مشرتك للعنف ضد املرأة والعوامل التي 

تؤدي إىل زيادة مخاطره ليك ميكن منعه أو التصدي له عىل نحو فعال. ومن 

شأن وجود أداة موحدة متاحة للمامرسني عرب مختلف القطاعات لتقييم عوامل 

الخطر املصاحبة للعنف ضد املرأة أن ميكن من تحقيق استجابة منسقة وفعالة 

بني الوكاالت التي تقوم بإدارة تلك املخاطر. ويتطلب تقييم املخاطر وإدارتها 

عىل نحو فعال ما ييل:

املعنية؛ الوكاالت  · موافقة 

للمامرسة، وعمليات  معينة، ومعايري  مدونات  وضع  مع  املواءمة  ·  تحقيق 
اعتامد فعالة عرب القطاعات ذات الصلة )انظر القسم الفرعي 5-3-

5-1 أعاله(؛

مبادئ  عىل  يقوم  إطار  يف  وإدارتها  استحداثها  يتم  املخاطر  لتقييم  ·  أدوات 
داعمة، وينطوي عىل فهم موحد ومشرتك ويتضمن توجيهات فيام يتعلق 
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االسرتاتيجية الوطنية أليرلندا املتعلقة بالعنف األرسي  والجنيس والجنساين 

التي  املخاطر  إدارة  إىل  ترمي  تدابري  وضع  )2010-2014( يجري 
يشكلها مرتكبو العنف الجنيس والعائيل، تتضمن أنشطة مقرتحة مبا يف 

ذلك:

يتعلق  فيام  للمحاكم  الحكم  صدور  قبل  للمخاطر  ·  إجراء تقييامت 
مبرتكبي العنف الجنيس املدانني؛

الجنيس  العنف  ملرتكبي  املخاطر  إلدارة  القامئة  الرتتيبات  تطوير  ·  مواصلة 
املدانني؛

املخاطر  إلدارة  ترتيبات  باتخاذ  متعددة  وكاالت  قيام  جدوى  ·  استطالع 
فيام يتعلق مبرتكبي العنف الجنيس غري املدانني؛

األرسي  العنف  مبرتكبي  يتعلق  فيام  املخاطر  إلدارة  ترتيبات  وتنفيذ  ·  وضع 
الذي ينطوي عىل مخاطر كبرية.

الخدمات مبا يف ذلك الخدمات املعنية باالسكان والترشد، وممرضات رعاية 

صحة األم والطفل، ومسجلو املحاكم، وضباط الرشطة، والعاملون يف مجايل 

حامية األطفال ورعاية املعوقني، وذلك لتوفري نهج متسق تجاه تقييم املخاطر 

ولكفالة أن تكون االستجابة مبكرة وفعالة وذات طابع مهني.

وترد تفاصيل إدارة الحاالت العالية املخاطر عرب مختلف الوكاالت يف دعوة 

اململكة املتحدة إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات )2010(. وهي تشري 

إىل مؤمترات الوكاالت املتعددة لتقييم املخاطر – وهي اجتامعات لوكاالت 

متعددة تركز عىل سالمة ضحايا العنف األرسي الذي ينطوي عىل مخاطر 

كبرية. ويف هذه املؤمترات، يتم تبادل املعلومات لبناء صورة لحالة الضحايا/

الناجيات ويجري بصورة مشرتكة وضع خطة إلدارة املخاطر للحد من األرضار 

التي تواجهها الضحية وأرستها. ويوجد حاليا أكرث من 240 من هذه 

املؤمترات يف انكلرتا وويلز وهناك التزام بالتمويل ملدة أربع سنوات اعتبارا من 

عام 2010ملنسقي هذه املؤمترات وتدريبهم وضامن جودة كفاءاتهم. ويف 

3-5-5-3

نظم بيانات الحاالت وحفظ السجالت

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تتضمن تدابري ترمي إىل:

املرأة؛ ضد  للعنف  بالتصدي  املعنية  القطاعات  جميع  يف  وتسجيله  املرأة  ضد  العنف  تحديد  تحسني  •  دعم 
وتقديم  واالدعاء واملحاكم  بالرشطة  الخاصة  السجالت  وحفظ  البيانات  جمع  نظم  بني  فيام  •  التنسيق 

الخدمات وعرب الواليات القضائية؛
والخدمات. النظم  عن  الضحايا  ورضا  والسالمة  الدعم  لقياس  • إنشاء نظم 

التعليق

اعرتف عدد من الدول بأهمية كفالة أن يتم جمع تلك البيانات وتحليلها بطريقة 

مراعية لنوع الجنس، تضع يف االعتبار سياق االعتداء ودينامياته وأثره )مثل تقييم 

أمناط السيطرة واالعتداء ومستويات الخوف أو األذى(. واعرتافا بأن إجراء تحليل 

متخصص قد يكون أمرا بالغ األهمية بالنظر إىل تعقد وتعدد النظم ذات الصلة، 

يشار يف عدد من الخطط إىل إنشاء مرصد وطني أو لجنة أو معهد بحثي لتقديم 

املشورة بشأن جمع البيانات وتيسري تحليلها.

وتتضمن الخطة الوطنية الثانية لبليز، خطة العمل الوطنية املتعلقة بالعنف 

الجنساين )2010-2013( عددا من التدابري ترمي إىل تحسني نظم البيانات 

اإلدارية وبيانات الحاالت، مبا يف ذلك استعراض وتنقيح العملية القامئة حاليا لجمع 

إحصاءات العنف الجنساين التي تقوم بها إدارة الرشطة عىل صعيد البلد بأرسه، 

وذلك بغية كفالة االتساق يف تطبيق النظام، فضال عن نظام املراقبة الذي تتبعه 

وزارة الصحة للعنف الجنساين لكفالة تسجيل كل من العنف األرسي والجرائم 

الجنسية األخرى. كام تتضمن الخطة هدفا محددا يتمثل يف كفالة قياس معدل 

وقوع العنف الجنساين وتواتره وشدته من خالل آلية مستمرة. وتناط باملعهد 

يعد وضع إجراءات موحدة لجمع البيانات أمرا رضوريا ليك ميكن إجراء تحليل 

فعال. وينبغي لخطط العمل الوطنية أن تستعرض نظم بيانات الحاالت املتعلقة 

بالعنف ضد املرأة عرب مختلف الوكاالت والواليات القضائية، بغية تحسني تحديد 

وتسجيل العنف ضد املرأة يف نظم البيانات الخاصة بجميع القطاعات ذات 

الصلة )ال سيام القطاعات العامة، مثل الصحة، والتي قد ال تقوم حاليا بجمع تلك 

البيانات(، وتنسيق جمع البيانات ليك ميكن إجراء مقارنات وتحليالت فعالة. 

ويف البلدان التي تصل فيها معدالت االصابة بفريوس نقص املناعة البرشية إىل 

مستويات وبائية، ينبغي أن يكون جمع البيانات املتعلقة بالعنف ضد النساء 

والفتيات جزءا من املسوح واألبحاث السلوكية.

وباالضافة إىل االسهام يف تنسيق منظومة األنشطة الالحقة لالستجابة، فإن هذا 

العنرص يدعم أيضا االجراءات واألهداف الواردة يف الفرع 3-3-6 بشأن 

تحسني األبحاث والبيانات، فضال عن الفصل 3-7 املتعلق بالتقييم والرصد 

واالبالغ. ويؤدي جمع وتحليل البيانات عىل نطاق املنظومة إىل تعزيز آليات 

مواصلة التحسني وضامن الجودة عىل الصعد الفردي والربنامجي والسياسايت. كام 
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العنف ضد املرأة )2006-2011( أولوية لتنسيق عملية جمع البيانات 

عرب مختلف املؤسسات والخدمات، وإعداد تقارير قابلة للمقارنة بصفة منتظمة 

بشأن عدد وطبيعة الحاالت املسجلة، وتنفيذ النظم ملقارنة وتوليف البيانات 

من قواعد البيانات يف مختلف املؤسسات. كام تدعو الخطة االسرتاتيجية للفلبني 

للمجلس املشرتك بني الوكاالت واملعني بالعنف ضد املرأة وأطفالها )2007-

2010( إىل وضع نظام منسق للتوثيق لتتبع الخدمات املقدمة لضحايا العنف 
ضد املرأة/الناجيات منه وتصحيح العد املزدوج للحاالت املبلغة إىل الرشطة 

واالخصائيني االجتامعيني واملسؤولني املحليني وغريهم من مقدمي الخدمات.

االحصايئ بليز مسؤولية إنشاء هذه اآللية وتنفيذها، مع تحديد اإلطار الزمني 

واملوارد املطلوبة للوفاء بالهدف يف الخطة ذاتها. وكأجراء أويل لتقييم دعم الضحايا 

وسالمتهن ورضائهن عن الخدمات املقدمة، تتضمن الخطة أيضا إجراء لوضع 

وتنفيذ نظام لتسجيل الشكاوى املقدمة من منارصي الضحايا يف الحاالت التي 

ال تقوم فيها نظم معينة باتباع املعايري الدنيا لالستجابة والرعاية.

وتدعو خطة العمل الوطنية للمكسيك ملنع العنف ضد املرأة والتصدي له والقضاء 

عليه )2007-2012( إىل وضع إجراءات موحدة لجمع وتصنيف 

البيانات اإلدارية والسجالت القضائية املتعلقة بالعنف ضد املرأة والتي من 

شأنها تيسري إدماجها يف التحليل االحصايئ. وتويل الخطة الوطنية لهايتي ملكافحة 

4-5-5-3

إرشاك املجتمع املحيل يف االستجابة

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تتضمن تدابري ترمي إىل:

العنف/الناجيات  لضحايا  رسمية  غري  استجابات  وضع  عىل  املحلية  املجتمعات  داخل  • بناء القدرات 
منه تتسق مع مبادئ وعمليات املنظومة املهنية املتكاملة.

التعليق

الحاالت ينبغي لخطط العمل الوطنية أن تتضمن تدابري ترمي إىل كفالة فعالية 

االستجابة املجتمعية يف الوقت الذي يجري فيه تعزيز املنظومات الرسمية. 

ويف الدول التي توجد بها منظومات رسمية فعالة ومتاحة للجميع، هناك أيضا 

مربرات لتعزيز قدرة أعضاء املجتمعات املحلية ومنظامتها عىل التعرف عىل 

العنف ضد املرأة واالستجابة له عىل نحو فعال، وتوفري إحاالت إىل املنظومة 

الرسمية. ومن املعتقد أنه من املهم للغاية لنجاح املنظومة املتكاملة بأرسها 

أن يعرف مدى فعالية العمل الذي تقوم به الرشطة والخدمات املتخصصة 

والعامة، ليس بالتعاون مع بعضها البعض فحسب، بل أيضا مع املجتمعات 

املحلية. وميكن لهذا التعاون أن ينسق مع نشاط الوقاية األولية وأن يدعمه.

وتتضمن خطة العمل الوطنية لليربيا املتعلقة بالعنف الجنساين: خطة متعددة 

القطاعات ملنع العنف الجنساين والتصدي له يف ليربيا )2011-2006(، 

عىل سبيل املثال، هدفا يتمثل يف وضع نظام متكامل للحامية الوطنية قادر عىل 

منع العنف الجنساين والتصدي له. ويشمل هذا النظام تعزيز الهياكل املجتمعية 

القامئة للمحافظة عىل األمن والحامية؛ وتدريب القامئني عليهام للتعامل مع 

حاالت العنف الجنساين بطريقة مالمئة؛ ودعم املؤسسات لتعقب حاالت سوء 

سلوك املسؤولني؛ والدعوة. كام يتضمن بناء شبكات مع املنتديات واملدعني 

العامني وجهاز الرشطة عىل املستوى املحيل لكفالة سيادة القوانني الوطنية، 

وتدريب أصحاب املصلحة عىل صعيد املجتمعات املحلية عىل رصد االنتهاكات 

واإلبالغ عنها. وتشجع خطة العمل الوطنية لليسوتو عىل مدى العام إلنهاء 

العنف الجنساين )2008( العديد من األنشطة التي ‘تطبق خطة العمل 

ينبغي أن تكون الرعاية املقدمة لضحايا العنف ضد املرأة/الناجيات منه، 

ودعمهن ومتكينهن مدفوعة باستجابة مؤسسية متسقة عرب مختلف قطاعات 

الخدمات املهنية، والرشطة، ونظم العدالة الجنائية. ومع ذلك، فإنه ميكن تقديم 

استجابات غري رسمية فعالة للناجيات من العنف من املستوى املجتمعي. 

وتشارك املنظامت املجتمعية غري الحكومية، والقيادات التقليدية والدينية، 

واملدارس، وغريها من الوكاالت املحلية يف الجهود الرامية إىل توسيع نطاق 

التصدي للعنف ضد املرأة، حيث توفر املزيد من ‘األبواب’ للنساء لدخول 

املنظومة وتلقي الدعم. وينص يف مختلف خطط العمل الوطنية عىل تدابري 

من قبيل إنشاء دور آمنة محلية، ونرش املعلومات عن خدمات الدعم وشبكات 

االحالة عن طريق القنوات املجتمعية، وإرشاك القيادات املجتمعية املدربة 

واملدعومة بصورة فعالة.

وينبغي لالستجابات غري الرسمية أو املجتمعية، شأنها شأن اآلليات الرسمية، 

أن تكون قامئة عىل أساس فهم االختالل يف القوة وانعدام املساواة بني الجنسني 

اللذين يجيزان العنف ضد املرأة. ويعد هذا أمرا مهام بصفة خاصة عندما تكون 

املؤسسات األبوية تقليديا مشاركة يف االستجابة للعنف ضد املرأة. ومن األهمية 

مبكان أن تعمل أي استجابة من هذا القبيل وفقا لنفس املبادئ التوجيهية 

التي تعمل بها املنظومة الرسمية، مع إعالء الحق اإلنساين للمرأة يف أن 

تعيش حياة خالية من العنف ومساءلة مرتكبيه.

ومن املرجح أن تكون االستجابات املجتمعية أكرث أهمية يف الدول التي تكون 

فيها املنظومات الرسمية القامئة ضعيفة أو مركزية بصورة مفرطة، ويف هذه 
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األهمية، والعمل مع املستشفيات ومراكز الرشطة واملحاكم ورؤساء القبائل’. 

وتلتزم خطة العمل الوطنية لكمبوديا ملنع العنف ضد املرأة )2009( بوضع 

نظام لإلحالة عىل صعيد القواعد الشعبية الحالة النساء املترضرات من العنف 

إىل مقدمي الخدمات ذوي الصلة عىل الصعيد املحيل.

عىل الصعيد املحيل’، مبا يف ذلك اللجان القطاعية عىل الصعيد الوطني، وصعيد 

املقاطعات والصعيدين املجتمعي والقروي. ويتوخى إنشاء أفرقة عمل محلية 

عىل صعيد املقاطعات تضم شخصيات رئيسية مثل القيادات التقليدية والدينية 

بغرض ‘إجراء مشاورات مستمرة مع املجتمعات املحلية لتحديد مسائل ذات 

6-3

التنفيذ
1-6-3

األهداف واإلجراءات واألطر الزمنية والكيانات املنفذة

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تنص عىل:

األجل؛ وطويلة  األجل  ومتوسطة  األجل  قصرية  • أنشطة 
محددة؛ وأهداف  • غايات 

نشاط. لكل  املنفذة  املنفذ/الكيانات  • الكيان 

التعليق

وتتضمن خطة العمل الوطنية لتنزانيا ملنع واستئصال العنف ضد النساء 

واألطفال )2001-2015( تذييال تحدد فيه النواتج املتوقعة، 

واسرتاتيجيات تنفيذ األنشطة املقرتحة يف الخطة، واألطراف الفاعلة التي 

ستشارك يف التنفيذ، واإلطار الزمني للتنفيذ، وامليزانية املخصصة لذلك. ويرد 

أدناه أحد أجزاء الخطة، عىل سبيل املثال:

يتضمن الكثري من خطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة، غالبا يف 

مرفق ملحق بالخطة، أنشطة وأهدافا محددة تحديدا واضحا، والكيان )أو 

الكيانات( الذي سيضطلع باملسؤولية عن تنفيذ كل نشاط، فضال عن إطار زمني 

وميزانية محددة مخصصة للتنفيذ. ويف بعض خطط العمل الوطنية، تخصص 

ميزانية إما لتنفيذ الخطة بأرسها أو لنطاق من األنشطة.
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الشكل 1: مقتطفات من خطة العمل الوطنية لتنزانيا ملنع العنف ضد النساء واألطفال والقضاء عليه )2015-2001(

منع واستئصال العنف ضد النساء واألطفال املوضوع: 

املجال: تقديم الخدمات إىل ضحايا العنف/الناجني منه

امليزانية بالدوالر 

األمرييك

اإلطار 

الزمني
األطراف الفاعلة

وسائل 

التحقق
املؤرشات األنشطة االسرتاتيجيات الناتج املتوقع

الهدف: تقديم معلومات يسهل الوصول إليها بشأن املعلومات املتاحة عن الخدمات املتاحة لضحايا العنف/الناجني منه من النساء 
واألطفال، مبن فيهم املعوقون

100 000 -2004
2009

التنمية  •  وزارة 
املجتمعية والشؤون 

الجنسانية واألطفال

الداخلية • وزارة 

الحكومية  غري  • املنظامت 
ذات الصلة

الدينية • املؤسسات 

• السجالت 
والتقارير

الجلسات  • عدد 
املعقودة.

محاكم  • عدد 
الدوائر التي 

متت تغطيتها.

ونوعية  عدد  • تقييم 
الخدمات املتاحة يف محاكم 

الدوائر القامئة

خالل  من  • اإلعالن 
املنشورات، والنرشات، 

وامللصقات، الصادرة عن 

وسائط اإلعالم واملؤسسات 

الدينية،  وقيادات الرأي، 

والدراما، والرقصات 

التقليدية، واألغاين، واملوسيقى

نرش معلومات 

بشأن العنف 

األرسي

جلسات لتقديم املشورة 

بشأن العنف األرسي يف 

محاكم الدوائر، 40 

مقاطعة )6 مقاطعات 

من زنجبار و 34 من 

الرب الرئييس لتنزانيا

توفري استجابات تتسم بالكفاءة والفعالية من جانب الرشطة، ومالحقة قضائية مراعية للمنظور الجنساين، وخدمات صحية وخدمات للرعاية  الهدف 2: 

االجتامعية، وإنشاء وحدة متخصصة ملعالجة حاالت العنف ضد النساء واألطفال

200 000 -2005
2009

الداخلية • وزارة 

الصحة • وزارة 

وتنمية  العمل  •  وزارة 
قدرة الشباب

التنمية  •  وزارة 
املجتمعية والشؤون 

الجنسانية واألطفال

الحكومية  غري  •  املنظامت 
ذات الصلة

•  رشكاء التنمية

من  •  سجالت 
املنظامت 

املشاركة يف 

التدريب

املتدربني  •  عدد 
الذين يتم 

تدريبهم

وحدات  •  عدد 
الرشطة 

املتخصصة 

يف التعامل 

مع العنف 

ضد النساء 

واألطفال

جنساين  تدريب  •  تنظيم 
وعقد حلقات دراسية 

وحلقات عمل ودورات 

لضباط الرشطة واملوظفني 

الصحيني والعاملني يف 

مجال الرعاية االجتامعية.

وحدة  •  إنشاء وتعزيز 
متخصصة يف الشؤون 

الجنسانية يف قوة الرشطة

بناء القدرات 

املتعلقة بالتوعية 

الجنسانية بشأن 

العنف ضد 

النساء واألطفال

ضباط  000 2 من 
الرشطة

االخصائيني  100 من 
االجتامعيني

تنزانيا  من  25 منطقة 
الرئييس  الرب  )20 من 

لتنزانيا و 5 من 

زنجبار( يتم تدريبهم 

وتوعيتهم بشأن العنف 

ضد النساء واألطفال

النساء واألطفال ضد  بالعنف  املتعلقة  املسائل  حل  يف  واالرساع  العدالة  تحقيق  لكفالة  قانونية  ومعونة  ميرسة  خدمات  الهدف 3: تقديم 

250 000 -2006
2008

والشؤون  العدل  •  وزارة 
الدستورية

التنمية  •  وزارة 
املجتمعية والشؤون 

الجنسانية واألطفال

الداخلية •  وزارة 

الحكومية  غري  •  املنظامت 
ذات الصلة

االمنائية •  املجموعة 

• األفراد

•  سجالت 
الوزارات 

املسؤولة.

•  سجالت 
مراكز املعونة 

القانونية.

مراكز  •  عدد 
املعونة 

القانونية التي 

يتم تعزيزها.

مستعميل  •  عدد 
خدمات 

املعونة 

القانونية.

وعمليات  تدريب  •  تنظيم 
توعية لالخصائيني 

القانونيني يف مجال إنشاء 

مراكز جديدة.

األموال. لجمع  دورة  •  عقد 

مقرتحات. •  صياغة 

الوعي  •  إيجاد 
بني كل من 

مستعميل 

ومقدمي 

الخدمات 

بشأن تعزيز 

مراكز املعونة 

القانونية

املوارد •  تعبئة 

إنشاء وتعزيز 40 

مركزا للمعونة القانونية 

يف 20 مقاطعة. 

مركزان لكل مقاطعة 

من  )4 مقاطعات 
زنجبار و 61 مقاطعة 

من الرب الرئييس(
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2-6-3

هياكل الحوكمة

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تنص عىل:

لتنفيذ  الالزمة  املالمئة  الهياكل  من  وغريها  بأرسها  الحكومة  تشمل  رائدة  منفذة  •  إنشاء مؤسسة 
الخطة تنفيذا فعاال.

التعليق

ترد يف الفرع 3-3-3 توصيات وأمثلة وتعليقات بشأن هياكل الحوكمة 

املتعلقة بوضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية.

3-6-3

املشاركة املجدية من جانب املجتمع املدين والجهات املعنية األخرى

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تنص عىل:

جميع  يف  األخرى  املعنية  والجهات  املدين  املجتمع  جانب  من  واملجدية  واملستمرة  املبارشة  •  املشاركة 
مراحل عملية التنفيذ.

التعليق

ترد يف الفرع 3-3-2 توصيات وأمثلة وتعليقات بشأن املشاركة املجدية 

من جانب املجتمع املدين والجهات املعنية األخرى يف وضع خطط العمل 

الوطنية وتنفيذها ورصدها.
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4-6-3

االرتباط باألجهزة والسياسات املعنية باملساواة بني الجنسني

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن:

الدولية  للوفاء باملعايري  الجنسني  بني  املساواة  بتحقيق  املعنية  الوطنية  األجهزة  لتعزيز  أحكاما  •  تتضمن 
للمامرسة الجيدة ودعم الخطة.

التعليق

خالل وحدة مركزية للشؤون الجنسانية مكلفة مبسؤوليات مشرتكة بني عدة 

حقائب وزارية. وترتبط الخطة الوطنية الثانية لبليز، خطة العمل الوطنية 

املتعلقة بالعنف الجنساين )2010-2013(، بجهاز قائم لتحقيق 

املساواة بني الجنسني، مع إناطة إدارة شؤون املرأة باملسؤولية العامة عن 

التنسيق )بالرشاكة مع اللجنة الوطنية املعنية بالعنف الجنساين(. كام تويص 

الخطة بأن تقوم مراكز التنسيق الجنساين القامئة يف الوزارات الحكومية املختصة 

بتشكيل لجنة فرعية معنية بالعنف الجنساين )تنبثق عن لجنة قامئة معنية 

بإدماج املنظور الجنساين( تضطلع تحديدا باملسؤولية عن اإلبالغ عن التقدم 

املحرز يف تنفيذ خطة العمل يف القطاع العام، مع مركز تنسيق إضايف ميثل إدارة 

الرشطة )التي ال تشكل بالفعل جزءا من لجنة إدماج املنظور الجنساين(.

ويعني الطابع املشرتك بني الواليات القضائية لخطط العمل الوطنية أنها ميكنها 

أيضا االستفادة من وحدات املساواة بني الجنسني أو مراكز التنسيق املوجودة 

يف الهياكل الحكومية للبلديات واملناطق واألقاليم واملقاطعات، وشبكاتها األفقية 

والرأسية. وتؤكد الخطة الوطنية إلسبانيا الذكاء الوعي ومنع العنف الجنساين: 

اإلطار املفاهيمي والخطوط الرئيسية للتدخل )2007-2008( دور 

وتطويرها  الخطة  تتضمنها  التي  املبادرات  تعزيز  يف  املساواة’ القامئة  ‘هيئات 
وتنفيذها وكفالة إدماج منظور جنساين.

يجب أن ينطوي التصدي الفعال للعنف ضد املرأة، ومنعه، أو دعم الجهود 

األوسع نطاقا إلنهاء التمييز ضد املرأة، عىل تصحيح االختالالت يف ميزان القوة 

بني الجنسني ووضع حد للقولبة النمطية الجنسانية. ويف حالة املنع، من 

املتوخى بصفة عامة أن تهيئ هذه االسرتاتيجيات الظروف االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية التي تخفف من حدة أسباب العنف. أما من ناحية 

التصدي، فإن االسرتاتيجيات التي تستهدف متكني الضحايا/الناجيات عىل املديني 

القصري واألطول أجال تعد رضورية ملساعدتهن عىل إعادة بناء حياتهن بعد 

تعرضهن لالعتداء ومعالجة ما ميكن أن يؤدي إليه من حرمان متتال. ويجب أن 

يكون االثنان مدعمني بهياكل وبرنامج عمل مركز من أجل متكني املرأة.

وعىل ذلك، فإن خطط العمل الوطنية إلنهاء العنف ضد املرأة ينبغي أن تعزَّز 

من خالل ما يتبع من سياسات ونظم ملعالجة انعدام املساواة بني الجنسني 

بصورة أشمل، وأن تقوم بدورها بتدعيمها. ومن شأن ربط خطط العمل 

الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة باألجهزة املعنية بتحقيق املساواة بني 

الجنسني أن يقلل من إزدواجية الجهد، وأن يعزز االتصاالت وعمليات املواءمة، 

وأن ميكن من إقامة الروابط املفاهيمية والربنامجية املالمئة. وحيثام تكون 

أجهزة تحقيق املساواة بني الجنسني غري موجودة )أو ضعيفة(، ينبغي أن تنص 

خطط العمل الوطنية عىل إنشائها وتعزيزها.

وميكن أن تكون القوة املحركة لتنفيذ الخطط يف مختلف القطاعات هي مراكز 

تنسيق املساواة بني الجنسني يف الوزارات املختصة، وأن يتم تنسيق التنفيذ من 
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امليزانية

توصية  
أن: املرأة  ضد  بالعنف  املتعلقة  الوطنية  العمل  لخطط  ينبغي   

التمويل. ومصدر  مبادرة  لكل  املخصصة  املوارد  أو  امليزانية  يف  املخصص  املبلغ  تحدد   •  

التعليق

املبادرة’. وتقوم اإلدارات األعضاء بعد ذلك باالسهام مبوارد إضافية لإلجراءات 

ذات األولوية من ميزانياتها العادية.

وتتضمن خطة العمل الوطنية لليربيا املتعلقة بالعنف الجنساين: خطة متعددة 

القطاعات ملنع العنف الجنساين والتصدي له يف ليربيا )2011-2006( 

اعتامدا يف امليزانية مفصال حسب الهدف والقطاع يف الخطة. وتتطلب الخطة 

الوطنية إلسبانيا الذكاء الوعي ومنع العنف الجنساين: اإلطار املفاهيمي والخطوط 

الرئيسية للتدخل )2007-2008( من الوزارات ذات الصلة أن تحدد 

كميا ‘الجهد االقتصادي الذي سيبذل يف اعتامد التدابري املتخذة يف كل خط من 

خطوط اإلجراءات’ وتكفل أن ‘يحصل كل تدبري من التدابري الواردة يف الخطة عىل 

اعتامد يف امليزانية’. وتنص الخطة الوطنية إلكوادور للقضاء عىل العنف الجنساين 

ضد األطفال  و اليافعني والنساء)2008( عىل التزام بتخصيص اعتامد يف 

امليزانية لكل نشاط من أنشطة الخطة، باالضافة إىل الوكالة املسؤولة عنه. 

وقد يأيت متويل الخطط من نطاق متنوع من املصادر باالضافة إىل امليزانيات 

الحكومية، مثل الرشاكات العامة/الخاصة، والهبات الخريية، واملجتمع الدويل. 

وتالحظ الخطة االسرتاتيجية للفلبني للمجلس املشرتك بني الوكاالت واملعني بالعنف 

ضد املرأة وأطفالها )2007-2010( أن التنفيذ ‘ميول من االعتامدات 

العادية [...] ملختلف الوكاالت الحكومية والوحدات الحكومية املحلية’ – 

وذلك لالستفادة إىل أقىص حد ممكن من أموالها املخصصة للشؤون الجنسانية 

والتنمية والتي نص القانون عىل أن تكون بنسبة خمسة يف املائة من مجموع 

ميزانياتها. كام تنص الخطة عىل أن ‘تضطلع الجهات الرشيكة األخرى بتنفيذ 

برامجها ومشاريعها من أموالها املوجودة حاليا. ولدى االضطالع ببعض األنشطة، 

قد تقوم الحكومة واملنظامت غري الحكومية بتقاسم وتجميع املوارد بغرض توسيع 

نطاق التغطية. وسيقوم املجلس املشرتك بني الوكاالت واملعني بالعنف ضد املرأة 

وأطفالها، عمدا، بتعبئة املوارد بغية تعزيز املوارد املتاحة’.

يعني الطابع املتغلغل الجذور للعنف ضد املرأة أنه من غري املرجح أن يتم القضاء 

عليه يف دورة متويل واحدة. وتشري الدالئل إىل أن خطط العمل الوطنية التي 

تتوفر لها املوارد عىل أساس مستمر لربامج عملها تكون أكرث فعالية من حيث 

إحداث تغيري تدريجي وقيمة العائد من االستثامر. وتوفر عملية صياغة الخطط 

وعمليات املشاركة السياسية فرصة إلنشاء أو تعزيز نظم متويل محددة ومستمرة 

ومحمية تتيح إمكانية استدامة العمل. وباالضافة إىل متويل الربامج عرب مختلف 

عمليات تقديم الخدمات والربمجة املبارشة، يلزم أن تأخذ امليزانيات أيضا بعني 

االعتبار املوارد الالزمة لألعامل املشرتكة بني القطاعات مثل التدريب وجمع 

البيانات وتحليلها، واستعراض الترشيعات والسياسات، فضال عن املوارد الالزمة 

إلنشاء وتشغيل املؤسسات واآلليات الالزمة لكفالة تنفيذ الخطة تنفيذا فعاال )مثل 

هيئات البحث والرصد(.

وقد حصلت خطة عمل الدامنرك لوقف العنف األرسي للرجال ضد النساء 

واألطفال)2005-2008( عىل التزام بشأن امليزانية من جميع األحزاب 

السياسية الرئيسية، وافقت سبعة منها عىل ‘تخصيص 15 مليون كرونا دامنركية 

سنويا خالل السنوات 2005-2008 لتعزيز األنشطة املوجهة نحو وقف  

العنف األرسي للرجال ضد النساء واألطفال، ما مجموعه 60 مليون كرونا 

دامنركية’. وتحدد الخطة كذلك كيفية تخصيص هذا التمويل، كالتايل: ‘من هذا 

املبلغ، سيتم تخصيص 8,5 ماليني كرونا دامنركية للحوار ضد العنف، ومليوين 

كرونا دامنركية لالرتقاء باألنشطة االجتامعية التي تضطلع بها السلطات املحلية. 

وعالوة عىل ذلك، فإن وزارة شؤون الالجئني والهجرة واإلدماج خصصت 4 ماليني 

كرونا دامنركية للمبادرات التي تستهدف نساء األقليات العرقية’.

وتشمل األمثلة عىل الحكومات الوطنية التي تقدم متويال مستمرا )مقابل التمويل 

القصري األجل( لألنشطة التي تهدف إىل إنهاء العنف ضد املرأة مبادرة كندا 

املتعلقة بالعنف األرسي، التي خصصت مبلغ 7 ماليني دوالر سنويا من سبع 

وكاالت حكومية من أجل ‘األنشطة الرئيسية التي يعتقد أنها رضورية الستدامة 
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األساس املنطقي والعنارص الرئيسية

بصفة منتظمة وشاملة تقييم التقدم املحرز يف عملية التنفيذ ورصده واإلبالغ 

عنه، مبا يف ذلك العنارص التالية )التي ترد تفصيال أدناه يف الفروع من 7-3-

2 إىل 6-7-3(: 

واألهداف؛ · املؤرشات 

التنفيذ؛ لرصد  املؤسسية  ·اآللية 

مجدية؛ بصورة  املصلحة  صاحبة  األطراف  من  وغريه  املدين  املجتمع  · مشاركة 

والنظم؛ املامرسات  · تقييم 

للمساءلة. الخاضعة  اإلبالغ  · إجراءات 

يعترب إجراء رصد مستقل حجر زاوية يف تقرير السياسات واملبادئ الدميقراطية 

التي تقوم عىل أساس حقوق اإلنسان. ومن شأن الرصد الفعال أن يتيح إمكانية 

تحسني تنفيذ الخطة عىل مدى الزمن، وذلك بتحديد املبادرات/الربامج الناجحة 

بغرض مواصلة تطويرها، واملجاالت التي تعرتيها مشاكل للتعامل معها يف 

حينها. وميكن لعمليات تقييم الخطة ورصدها واإلبالغ عنها أن تنشئ عالقات 

رسمية مستمرة مع خرباء املجتمع املدين واملؤسسات البحثية، التي ميكنها أيضا 

أن تعمل البقاء مقرري السياسات عىل علم أوال بأول بالتطورات الجارية يف 

امليدان ودعم خرباتها بأحدث البحوث.

وينبغي أن تنص خطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة عىل أن يجري 

2-7-3

املؤرشات واألهداف

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تتضمن:

خطة  يف  الواردة  واألهداف  بالغايات  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  واضحا  تحديدا  محددة  وأهداف  •  مؤرشات 
العمل الوطنية، لرصد التقدم املحرز يف بلوغ أهداف الخطة، خالل األطر الزمنية املبينة يف الخطة، 

وتقييم فعالية أنشطة الخطة.

التعليق

األنشطة الحداث تغيريات قابلة للقياس يف املعارف أو املهارات أو السلوك.

وكلام زادت درجة تفصيل وشفافية أطر الرصد، زادت سهولة إمكانية تتبع التقدم 

املحرز واإلبالغ عنه. وتتضمن خطة العمل الوطنية الثانية للجمهورية الدومينيكية 

لتحقيق املساواة واإلنصاف بني الجنسني )2006-2016( مصفوفة للتنفيذ 

توجد بها مؤرشات تحت كل هدف. ويحدد كل مؤرش وفقا للحالة/النشاط الذي 

سيتم رصده، ويتضمن كذلك وصفا للطريقة التي ستستخدم يف قياسه. وتأخذ 

الخطة يف االعتبار أيضا مستوى تفصيل البيانات بحسب الجنس يف كل مؤرش، 

واملؤسسة أو الوكالة التي ستوفر املعلومات األساسية عن املؤرش، واملدة أو الفرتات 

الزمنية التي ستلزم لجمع مجموعة أخرى من املعلومات. ووضع نظام رقمي 

لتسجيل البيانات تحت كل مؤرش لكفالة تبادل املعلومات فيام بني جميع 

األطراف الفاعلة املعنية.

يعد وضع إطار لرصد األداء لكفالة تنفيذ الخطة تنفيذا فعاال أمرا بالغ األهمية. 

ويقتيض وضع إطار شامل للرصد تحديد املؤرشات واألهداف التي ترتبط ارتباطا 

وثيقا بالغايات واألهداف الواردة يف خطة العمل الوطنية، وتعزيز املساءلة عن 

اإلطار عن طريق إدراج األهداف واإلجراءات واألطر الزمنية والكيانات املنفذة 

املرتبطة بكل نشاط )انظر الفرع 1-6-3(. 

وهناك خطط كثرية تحدد مؤرشات التغيري املمكنة. فالخطة الوطنية الثانية لبليز، 

خطة العمل الوطنية املتعلقة بالعنف الجنساين )2010-2013(، عىل سبيل 

املثال، تتضمن هدفا ينطوي عىل وضع مؤرشات تتسم بكونها: ‘صحيحة ومحددة 

وموثوقة وقابلة للمقارنة وال اتجاهية ومحكمة ومجدية ومناسبة من الوجهة 

الربنامجية’. ومن املتوخى أن تتوىل املؤرشات قياس كل من ‘الناتج’ – أي 

مدى تنفيذ األنشطة حسبام هو مخطط – و ‘األثر’ – أي مدى تعزيز 
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اآللية املؤسسية لرصد التنفيذ

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن:

ييل: ما  اآللية  هذه  مهام  تتضمن  أن  الخطة. وينبغي  تنفيذ  لرصد  القطاعات  متعددة  آلية  • توفر 
وتحليلها؛ املعلومات  جمع   -   

الخطة؛ أهداف  بلوغ  يف  املحرز  التقدم  رصد   -   
التنفيذ؛ عملية  طوال  تصادف  التي  والعقبات  الجيدة  املامرسات  تحديد   -   

املستقبل. يف  للعمل  تدابري  اقرتاح   -   

التعليق

بالعنف األرسي )2009(، ينص باملثل عىل أن تتوىل لجنة الرقابة 

املسؤولية عن قيادة تنفيذ السياسة ورصد ما تحرزه من تقدم.

ويف بلدان أخرى، تكون اآللية التي تقوم برصد خطة العمل الوطنية مستقلة 

عن آلية التنفيذ الرائدة للخطة. ومن الواضح أن هذا االستقالل يعزز 

التصورات املتعلقة بصحة النتائج، وميكن أن يدعم مطالبات الدول املنفذة 

فيام يتعلق باملساءلة، واملامرسة القامئة عىل األدلة، ومواصلة التحسني. فخطة 

العمل الوطنية للمكسيك ملنع العنف ضد املرأة والتصدي له والقضاء عليه 

تنسيقية  إنشاء آلية  إىل  املثال، تدعو  سبيل  )2007-2012(، عىل 
مستقلة للرصد والتقييم.

وتخول دول أخرى للهيئة املستقلة مزيدا من الصالحيات للقيام بعملية جمع 

البيانات وإجراء البحوث )انظر الفرع 3-3-6( مام يؤدي بالتايل إىل توفري 

التنسيق الفعيل لجانب ‘قاعدة األدلة وبناء األدلة’ من جوانب تنفيذ الخطة. 

وتكمن مزايا هذا النهج يف إضفاء طابع املركزية عىل الخربات يف مجاالت 

البحث والبيانات والتقييم التي ميكن عندئذ االستفادة منها يف عملية الرصد 

بأسلوب سلس نسبيا. كام أنه تتوفر له إمكانية تعزيز الفهم املشرتك للعنف 

ضد املرأة وتحسني متاسك عملية الربمجة عرب مختلف القطاعات ومختلف 

أشكال املامرسة. ففي األرجنتني، عىل سبيل املثال، أنشئ املرصد املعني بالعنف 

ضد املرأة، تحديدا، لتقييم ورصد خطة العمل الوطنية، وكُلف بعدد من املهام 

التكميلية األخرى، التي ال تقترص عىل جمع البيانات ونرشها فحسب، بل أيضا 

االضطالع بقدر كبري من املهام البحثية املستقلة ومهام التدريب وتقديم املشورة 

والدعم التقني.

ميثل إنشاء آلية مؤسسية لالضطالع مبسؤولية رصد التقدم املحرز عنرصا محوريا 

متكررا يف خطط العمل الوطنية، ويتيح إمكانية أن يكون مناط املسؤولية عن 

الرصد واضحا. وتتخذ اآلليات أشكاال مختلفة وتكلف باالضطالع بواليات 

تضيق أو تتسع حسب الخطة. وقد يكون مقرها داخل الحكومة، يف إطار 

السلطات الرسمية القامئة، أو عىل هيئة منظامت مستقلة متاما. ويضطلع بعضها 

مبسؤوليات إضافية فيام يتعلق بإجراء األبحاث، أو جمع البيانات، أو تقييم 

املبادرات. ويرتبط بعضها اآلخر بالهيئات الوطنية املعنية بحقوق اإلنسان، أو 

مكاتب أمناء املظامل، أو غريهام من الهياكل الشبيهة باللجان. فعىل سبيل املثال، 

تدعو خطة اململكة املتحدة، معا نستطيع إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، 

وظيفة مفوض شؤون الضحايا املنشأة حديثا إىل القيام بدور يف رصد 

الخطة.

ويف بعض البلدان، تنص خطط العمل الوطنية عىل أن تكون الهيئة التي تتوىل 

مسؤولية الرصد هي نفس الهيئة التي تتوىل قيادة عملية التنفيذ. ففي خطة 

العمل الوطنية لكمبوديا ملنع العنف ضد املرأة )2009(، تكون وزارة 

شؤون املرأة هي املؤسسة الحكومية التي تتوىل كل من تنسيق تنفيذ الخطة 

ورصد ما تحرزه من تقدم. وتحدد الخطة االسرتاتيجية للفلبني للمجلس 

املشرتك بني الوكاالت واملعني بالعنف ضد املرأة وأطفالها )2007-

التنفيذ  تنسيق  الخطة ورصدها، باالضافة إىل  قيادة  املجلس يف  2010( دور 
بوصفه ممثال لإلدارات الحكومية ذات الصلة. وتتضمن املسؤوليات إجراء 

تقييامت سنوية لتحديد املشاكل والثغرات وأفضل املامرسات التي ستتوىل 

بعد ذلك تحديد االتجاهات واألولويات املتعلقة بالتنفيذ يف املستقبل، فضال 

عن وضع نظام لإلبالغ والرصد والتقييم. ويف السياسة الوطنية لغيانا املتعلقة  
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املشاركة املجدية من جانب املجتمع املدين والجهات املعنية األخرى

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن تنص عىل:

العمليات  تقييم  يف  األخرى  املعنية  والجهات  املدين  املجتمع  جانب  من  واملجدية  املبارشة  •  املشاركة 
ورصدها واإلبالغ عنها.

التعليق

ترد يف الفرع 3-3-2 توصيات وأمثلة وتعليقات بشأن املشاركة املجدية 

من جانب املجتمع املدين والجهات املعنية األخرى يف وضع خطط العمل 

الوطنية وتنفيذها ورصدها.

5-7-3

تقييم املامرسات والنظم

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن:

آليات  توفري  بأرسها، مع  والنظم  العمل  وبرامج  للمشاريع  وشامل  دوري  إجراء تقييم  عىل  •  تنص 
البداء الرأي بشأنها لكفالة مواصلة تحسينها؛

وكمية، وإجراء تقييامت  وصفية  بيانات  عىل  البحثية، والحصول  األساليب  من  نطاق  استخدام  •  تكفل 
لآلثار والتكوين والعمليات، حسب االقتضاء )انظر أيضا الفرع 3-3-6 املتعلق بتحسني األبحاث 

والبيانات(.

التعليق

من شأن إجراء تقييامت شاملة ودورية، بدءا من مستوى املرشوع إىل مستوى 

النظام ككل، أن يتيح إمكانية قياس أثر املامرسات والسياسات، وتقييم الثغرات 

وتحسني األداء، األمر الذي من شأنه أن يعزز اإلطار الشامل لرصد الخطة. 

وتتوىل التقييامت عادة قياس التقدم املحرز أو األثر يف نطاق من املجاالت. 

فتقييامت األثر قد تقيس تأثري مبادرة ما عىل مستويات اإلبالغ عن العنف ضد 

املرأة، عىل سبيل املثال، يف حني قد تعمد التقييامت التكوينية إىل جمع بيانات 

وصفية بشأن خربات النساء فيام يتعلق بخدمات أو برامج معينة بهدف تحسني 

تلك الخربات وما يرتتب عليها من نتائج. ويف مجال الوقاية األولية، كثريا ما 

تعمد التقييامت إىل قياس التغريات يف املواقف وأمناط السلوك واملامرسات 

والنظم فيام يتعلق بالتدابري املتصلة باملساواة بني الجنسني أو التهوين من 

العنف/دعمه، سواء عىل املستوى الفردي أو التنظيمي.

وتعهد خطط كثرية باملسؤولية عن التقييم إىل آليات مؤسسية، تكون يف كثري 

من األحيان هي نفس اآلليات املسؤولة عن العمليات األوسع نطاقا إلجراء 

األبحاث وجمع البيانات و/أو رصد الخطة عموما. فعىل سبيل املثال، تعهد أيضا 

إىل مرصد الدولة املعني بالعنف ضد املرأة يف إسبانيا، من خالل الخطة الوطنية 

إلذكاء الوعي ومنع العنف الجنساين: اإلطار املفاهيمي والخطوط الرئيسية 
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للتدخل )2007-2008(، املسؤولية عن تقييم ‘كفاءة التدابري التي 

يجري تنفيذها ملكافحة العنف الجنساين’. وتنص االسرتاتيجية الوطنية لتونس 

للوقاية من السلوكيات العنيفة داخل األرسة ويف املجتمع: العنف الجنساين 

مدى الحياة )2009( عىل إنشاء مؤسسة وطنية بشأن العنف الجنساين 

ملراجعة الربامج واالجراءات وتقييمها )فضال عن إنشاء قاعدة بيانات 

وطنية(. 

وتنص خطط أخرى عىل إجراء التقييم عىل أساس كل مرشوع عىل حده، 

مثال، كعنرص قيايس يف العقود وعمليات امليزنة، أو تقوم بإجراء التقييامت 

عىل مستوى الربامج أو النظام بالرشاكة مع مؤسسات أكادميية. وتتضمن 

الخطة الوطنية الثانية لبليز، خطة العمل الوطنية املتعلقة بالعنف الجنساين 

)2010-2013(، هدفا محددا يتعلق بتقييم مدى فعالية االسرتاتيجية. 
وتنص خطة العمل الوطنية لليربيا املتعلقة بالعنف الجنساين: خطة متعددة 

القطاعات ملنع العنف الجنساين والتصدي له يف ليربيا )2011-2006( 

عىل إجراء تقييم بهدف قياس أثر الربامج عىل الناجيات من العنف الجنساين، 

وستأخذ أيضا يف االعتبار نتائج الربامج وأثرها عىل املجتمعات املحلية.

وتتضمن التقييامت مزيدا من املعلومات إذا كانت البيانات التي تجمعها 

مفصلة حسب عوامل مثل الهوية العرقية، والتوجه الجنيس، واإلعاقة، والسن، 

والوضع من حيث اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، لقياس أثر 

السياسات والربامج عىل مختلف الفئات. وميكن عندئذ تخطيط األبحاث 

التي سيُضطلع بها يف املستقبل ملعالجة الثغرات املوجودة يف ما نعرفه عن 

العنف ضد مختلف الفئات من النساء، وتحديد االتجاهات السائدة، وتسليط 

الضوء عىل املامرسات الجيدة بالنسبة لفئات معينة. وتتضمن املهمة املناطة 

مبرصد الدولة اإلسباين املعني بالعنف ضد املرأة، عىل سبيل املثال، إجراء تقييم 

محدد لـ ‘أي عوائق قامئة من منظور املرأة األكرث عرضة للمعاناة من العنف 

الجنساين أو التي تعاين من صعوبات أكرب يف الحصول عىل الخدمات )املعوقات، 

املهاجرات، الريفيات، نساء الغجر، املسنات(’.

6-7-3

إجراءات اإلبالغ الخاضعة للمساءلة

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة أن:

ذلك؛ يف  املحرز  والتقدم  الخطة  تنفيذ  عن  دوريا  اإلبالغ  عىل  • تنص 
الجمهور. ولعامة  املدين  للمجتمع  متاحة  التقارير  هذه  تكون  أن  • تتطلب 

التعليق

تعد عملية اإلبالغ هي الطريقة التي تكفل بها معظم الخطط تجميع بيانات الرصد 

عرب مختلف القطاعات، وتضمن بها املساءلة واإلبالغ عن التقدم الذي تحرزه 

الخطة. ويتم اإلبالغ عادة عىل عدة مستويات، من مستوى املرشوع إىل هيئة 

التمويل، عىل سبيل املثال، ومن هيئات التمويل إىل مؤسسات القمة أو اإلدارات 

الحكومية، ومن هذا املستوى إىل آلية رصد الخطة و/أو اآللية الرائدة لتنفيذها. 

كام ستقوم آلية التنفيذ الرائدة عادة مبهمة إبالغ الوزراء، وإفادة الجهات صاحبة 

املصلحة، واملجتمع املدين، وعامة الجمهور عن طريق نرش تقارير مرحلية.

وتتطلب االسرتاتيجية الوطنية لليمن لتنمية املرأة )2006-2015( أن 

تقوم اإلدارات الحكومية بتقديم تقارير مرحلية بصفة دورية إىل اللجنة الوطنية 

للمرأة )التي تتألف من املنظامت غري الحكومية الرئيسية واملؤسسات البحثية(، 

وهي اللجنة املكلفة مبوجب قرار مجلس الوزراء مبهمة رصد االسرتاتيجية، 

وإجراء مشاورات، واتخاذ القرارات الالحقة املتعلقة بالتنفيذ. ويف خطة العمل 

الوطنية لليربيا املتعلقة بالعنف الجنساين: خطة متعددة القطاعات ملنع العنف 

الجنساين والتصدي له يف ليربيا )2006-2011(، يَُنص عىل أنه يتعني 

عىل جميع األطراف املعنية أن تقوم يف املرحلة املبكرة للتنفيذ بتقديم تقارير 

شهرية عن التقدم املحرز لكفالة رسعة البدء ومعالجة أية عقبات أو تأخريات 

يف عملية التنفيذ. وعندما تقطع عملية تنفيذ جميع األنشطة شوطا ال بأس به، 

سيتم اإلبالغ عن التقدم املحرز كل ثالثة أشهر. وسيجري تحليل املعلومات مع 

مرور الزمن لتحديد االتجاهات واملشاكل واملسائل وأفضل املامرسات، وتوزيع 

التقارير عىل جميع الجهات املعنية مبا يف ذلك املجتمعات والسلطات املحلية.

املرأة  ضد  العنف  ملنع  للمكسيك  الوطنية  العمل  خطة  وتحدد   
والتصدي له والقضاء عليه )2007-2102(، تحديدا واضحا، آليات 

اإلبالغ عن التقدم املحرز والنتائج املحققة مبوجب الخطة بحيث تتاح إمكانية 

إجراء تعديالت دورية عىل األنشطة وعىل الربنامج الوطني ملكافحة العنف ضد 

املرأة، مع كفالة توفري الشفافية بني جميع القطاعات املعنية. ووفقا لهذه 

االسرتاتيجية، تنص الخطة عىل تقديم تقارير مرحلية كل ستة أشهر بشأن 

املشاريع املحددة التي يجري االضطالع بها؛ وتقارير سنوية تأخذ بعني 

االعتبار التوصيات التي تستهدف التحسني؛ وآليات لكفالة تبادل املعلومات 

املتعلقة بالتقدم املحرز والنتائج املحققة عىل نطاق واسع.
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