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4  العنف ضد النساء يف سياق التحوالت السياسية واألزمة اإلقتصادية يف املنطقة األورو- متوسطية

لقد شهدت املنطقة األورو-متوسطية ارتفاعاً ملحوظاً يف وترية العنف ضد النساء، ويف ضعف النساء أمام العنف بني العامني ۲۰۱۱ و 
يداية ۲۰۱٤. 

غالباً ما يُستخدم العنف ضد النساء، مبا يف ذلك العنف الجنيس، يف دول جنوب ورشق املتوسط التي تواجه حالياً مختلف التحديات، 
نزاعات كانت أم تحّوالت سياسية، كأداة حرٍب أو وسيلة لرتهيب النساء ووصمهّن وإقصائهّن من عمليات التحّول السيايس. وقد وثّقت 
هيئات األمم املتحدة جرائم عنٍف جنيس وخصوصاً يف ليبيا وسوريا كام انطلقت إجراءات دولية يف ليبيا ملقاضاة املسؤولني عىل املستوى 
السيايس. ويف مرص وتونس، وهام من بني الدول التي متر مبراحل انتقالية، كان العنف الجنيس، وخاصًة التحرّش الجنيس، مسترٍش وأصاب 

أكرث من 99.3 باملائة من النساء يف مرص عام ۲۰۱۲ وفقاً لتقارير املنظامت غري الحكومية واألمم املتحدة.  

يف إطار العنف املتصاعد هذا، نادراً ما تتم مقاضاة الجناة عىل الصعيد الوطني. يأيت اإلفالت من العقاب نتيجًة لألزمة األمنية والسياسية 
فتها التحّوالت ولكن أيضاً لوصم النساء ضحايا العنف  مام يثني النساء بالتايل عن طرح قضاياهن أمام املحاكم. يُضاف إىل ذلك  التي خلّ
ضعف اإلطار القانوين ملكافحة العنف ضد النساء ومحاسبة مرتكبي العنف )حيث قليلٌة هي الدول التي سنت  قانوٍن محّدد ملحاربة 
العنف ضد النساء، وغالباً ما تنطوي القوانني الجنائية وقوانني األحوال الشخصية عىل متييٍز ضد املرأة(، وغياب اإلرادة السياسية ملعالجة 

هذه املسألة بجّدية. يضاف اىل ذلك تعدد السلطات يف املناطق  الفلسطينية مام يساهم يف زيادة االفالت من العقاب.

ويف أوروبا، ازداد ضعف النساء أمام العنف جرّاء و األزمة اإلقتصادية لعام ۲۰۰۸. ففي فرنسا مثالً، متثّل النساء األكرثية بني من يعيشون 
تحت خط الفقر )4.7 مليون امرأة مقابل 3.9 مليون رجل(، ونتيجًة للفقر املتزايد وغياب االستقاللية االقتصادية، تعجز النساء عن 
تفادي العنف. إضافًة إىل ذلك، تأثّرت النساء بشّدة من جرّاء تدابري التقّشف التي اتُّخذت استجابًة لألزمة االقتصادية يف كافة أنحاء أوروبا، 
إذ إنّها غالباً ما تضّمنت خفض ميزانيات القطاع العام )وهو القطاع األكرث توظيفاً للنساء( أو الخدمات )مثل دور االيواء أو الخطوط 
الساخنة أو اآلليات الوطنية املعنية باملرأة(. وترافقت هذه التدابري يف بعض األحيان مع السياسات الذكورية والتمييزية املستقاة من 

العقائد املحافظة واملقّوضة لحقوق النساء، كام هي الحال يف إسبانيا مع اعتامد مرشوع قانون مؤخراً يحد من الحق يف اإلجهاض.

يُعترب العنف ضد النساء انتهاكاً لحقوق اإلنسان وقد تعّهدت الدول، من خالل صكوك وآليات دولية تُعنى بالعنف القائم عىل النوع 
االجتامعي )اتّفاقية سيداو ونظام روما األسايس وبروتوكول بالريمو والقرار ۱۳۲۵ الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، وإعالن 
األمم املتحدة للقضاء عىل العنف لعام ۱۹۹۳ وإعالن ومنهاج عمل بيجني( مبنع ومحاربة كافة أشكال العنف ضد النساء كام بوضع حٍد 
إلفالت مرتكبيه من العقاب. أماعىل الصعيد اإلقليمي، فقد ُوضع عدٌد من الصكوك واآلليات يف متناول الحكومات ومنظامت املجتمع 
املدين بهدف منع ومكافحة العنف ضد النساء )اتفاقية مجلس أوروبا وبرامجه؛ وسياسات االتحاد األورويب وبرامجه الهادفة إىل مكافحة 

العنف ضد النساء داخلياً وخارجياً؛ واسرتاتيجيات جامعة الدول العربية(.

رة،  يسلّط هذا التقرير الضوء عىل تصاعد العنف ضد النساء يف املنطقة األورو-متوسطية كام يعرض الصكوك واآلليات الرئيسية املتوفّ
بخاصة عىل الصعيد اإلقليمي ملنع ومكافحة هذا العنف ووضع حٍد لإلفالت من العقاب وتقييم )ولو بشكٍل غري واٍف( ألنشطة االتحاد 

األورويب ومجلس أوروبا واإلسرتاتيجيات العربية اإلقليمية ملكافحة العنف ضد النساء يف دول جنوب ورشق املتوسط.

ويف ضوء ما سبق، يوّجه التقرير توصيات إىل أبرز األطراف املعنية مبكافحة العنف ضد النساء، من بينها عىل وجه الخصوص حكومات 
جنوب ورشق املتوسط ومجلس أوروبا واالتحاد األورويب واالتحاد من أجل املتوسط وجامعة الدول العربية.

ملّخص تنفيذي 

  ۲۰۱۱ و يداية ۲۰۱٤. 



األمناط وتوصيات لتحقيق املساواة والعدالة 5 

متهيد

 تعمل الشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان عىل تعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها يف املنطقة األورو-متوسطية. وتعترب أّن املساواة 
بني الجنسني وحقوق النساء هي جزء أصيل من حقوق اإلنسان. وقد وضعت الشبكة حقوق النساء نصب عينيها منذ بداية عملها، 

وطّورت من خالل أنشطتها عىل مّر السنني مقاربًة إلدماج النوع االجتامعي.

وقد شّكلت الشبكة مجموعة عمل املساواة بني الجنسني وحقوق النساء1  ضّمت ممثّلني وممثالت عن أهّم منظامت حقوق النساء 
يف املنطقة األورو-متوسطية كانت تجتمع بشكٍل دوري ملناقشة التطّورات والتحديات يف مجال تعزيز املساواة بني الجنسني وحقوق 

النساء ولوضع أنشطة منارصة وتضامن مشرتكة.

يف هذا اإلطار، عقدت مجموعة العمل اجتامعاً يف القاهرة يف كانون األول /ديسمرب ۲۰۱۲ حيث تناولت التطّورات املقلقة وارتفاع وترية 
العنف ضد النساء يف الدول التي متر مبراحل انتقالية )عىل الرغم من اآلمال والدعوات إىل تحقيق املساواة وتعزيز حقوق النساء يف 

بدايات الربيع العريب( كام يف أوروبا من جرّاء األزمة اإلقتصادية.

واتّفقت املجموعة عىل رضورة الرتكيز عىل وضع حدٍّ لإلفالت من العقاب يف حاالت العنف ضد النساء والحاجة إىل تطوير األدوات الالزمة 
لهذه الغاية. وقد تّم اقرتاح إعداد تقرير يكون مبثابة أداة منارصة يف يد منظامت املجتمع املدين يف املنطقة ملكافحة العنف ضد النساء 

واإلفالت من العقاب من جهة، وضامن رٍد متعدد األطراف من خالل توجيه توصياٍت ملختلف املعنيني من جهٍة أخرى.

وقّررت املجموعة تسليط الضوء أوالً يف التقرير عىل اإلتجاهات الرئيسية للعنف ضد النساء يف الدول التي متر مبراحل انتقالية )مع 
عرض دراسات حاالت إفرادية عن مرص وتونس وليبيا وسوريا( كام يف أوروبا )مع دراسات حاالت عن إسبانيا وفرنسا وقربص(، وبعد ذلك 
تحديد إطار مكافحة العنف ضد النساء – أي االلتزامات الدولية واإلقليمية )آليات االتحاد األورويب / سياسة الجوار األوروبية( والوطنية، 

وأخرياً، وضع خالصات بشأن العنف ضد النساء وتوصيات حول كيفية مكافحة هذا العنف ووضع حٍد لإلفالت من العقاب.

وقد تم االتّفاق عىل أن تشّكل النتائج التي توّصل إليها التقرير أساساً للنقاش حول كيفية وضع حٍد لإلفالت من العقاب يف حاالت 
العنف ضد النساء يف املنطقة األورو-متوسطية خالل املؤمتر الذي انعقد يف عاّمن يف ۱۱-۱۲ ترشين الثاين /نوفمرب ۲۰۱۳ والذي جمع حوايل 
مائة ممثل /ة عن املجتمع املدين يف املنطقة. وقد تم إدراج توصيات هذا املؤمتر  يف التقرير والذي استفاد أيضاً من تقرير الشبكة حول 

العنف ضد النساء يف سوريا والذي تم نرشه يف نوفمرب/ترشين الثاين 2013.

وقد متّت االستعانة بباحثاٍت ثالث لصياغة التقرير: منية بن جميع وهي أستاذة يف القانون لها تاريٌخ من النشاط يف مجال حقوق النساء 
من الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات و مارشا سكوت وهي خبرية وباحثة يف مجال العنف ضد النساء يف أوروبا وليتيسيا سيدو 
وهي خبرية يف شؤون االتّحاد األورويب و حقوق اإلنسان. إضافًة إىل ذلك، تم إنشاء لجنة استشارية ضّمت بعض أعضاء املجموعة لتساعد 

يف عملية إعداد التقرير، وقد أضافت مجموعة العمل تعليقاتها ومدخالتها إىل مسّودة التقرير.

وتتوّجه الشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان بعميق الشكر لكل من جعل نرش هذا التقرير ممكناً وبشكٍل خاص للناشطني 
والباحثني يف مجال حقوق النساء – رجاال ونساًء – يف املنطقة األورو-متوسطية املثابرين/ات يف نضالهم /ن ملكافحة العنف ضد النساء.

املنظامت العضوة يف مجموعة عمل املساواة بني الجنسني وحقوق النساء : جمعية التعاون مع الجنوب -أكسور )إسبانيا( وعدالة- املركز القانوين لحامية حقوق   1

األقلية العربية يف إرسائيل )إرسئيل( ومركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف )مرص( و الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات )تونس( و الجمعية 

الدميقراطية لنساء املغرب )املغرب( والجمعية املغربية لحقوق اإلنسان )املغرب( و مجموعة 95 املغاربية من اجل املساواة )إقليمي( و مركز القاهرة لدراسات 

حقوق اإلنسان )إقليمي( واإلتحاد الوطني لتضامن النساء )فرنسا( و مركز حقوق اإلنسان يف جامعة إسكس )اململكة املتحدة( ومنظمة من إمرأة إىل إمرأة 

)السويد( و املركز الدمناريك للمعلومات حول النوع االجتامعي واملساواة والتنوع - )الدمنارك( والرابطة الفرنسية لحقوق اإلنسان )فرنسا( و األكادميية املتوسطية 

للدراسات الدبلوماسية )مالطا( و املعهد املتوسطي لدراسات النوع االجتامعي - )قربص( مؤسسة املرأة الجديدة )مرص( و جمعية معهد تضامن النساء األردين 

)األردن( ومركز املرأة لإلرشاد القانوين واإلجتامعي – )فلسطني(
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 »إّن العنف ضد النساء هو سبٌب كام هو نتيجٌة لعالقات قوى غري متوازنة بني الرجال والنساء. االغتصاب والعنف 
األرسي واملالحقة والزواج القرسي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث والتحرّش الجنيس واإلجهاض القرسي والتعقيم 
ها مظاهر للسيطرة الذكورية عىل النساء. إنّه عنٌف يستهدف النساء ملجرّد كونهن نساء ويجب اعتباره  القرسي كلّ
عنفاً هيكلياً ألنّه جزٌء ال يتجزّأ من نظاٍم اجتامعي ينعكس يف اختالٍل يف ميزان القوى وبالتايل عدم مساواٍة يف الفرص 
بني الرجال والنساء. وتأيت املكانة االقتصادية واالجتامعية األدىن للنساء يف املجتمع واملواقف الذكورية واملامرسات 
العرفية الهادفة إىل التحّكم بالحياة الجنسية للنساء لتساهم يف استدامة العنف ضدهن. وبسبب اإلفالت من 
العقاب والتفاوت الكبري يف الردود الصادرة عن الدول يبقى عدّد كبري من النساء من دون حامية ومن دون أية 

إمكانية للّجوء إىل القضاء«. 
مقّدمة التفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف األرسي )اتّفاقية اسطنبول(2 

 »عىل ضوء هذه الظروف املعّقدة التي نجمت عن التغرّيات يف العامل العريب، يربز سؤال أسايس وهو كيف ستستمّر 
هذه التغرّيات بالتأثري عىل وضع النساء. إذا اعتربنا أّن املجتمع الذكوري وخضوع النساء هام نتيجة للتسلسالت 
الهرمية وليدة االستبداد الذي فُرض عىل املنطقة عىل مدى قرون، ميكن عىل األقل أن نتوقّع تغرّياً تدريجياً يف 
ة العالقات بني الرجال والنساء مع نشوء نظام يسوده احرتام الحريات األساسية. فعىل عكس االستبداد،  ديناميّ
تفسح الدميقراطية املجال أمام إعادة النظر يف الوضع الراهن ومكافحة الظلم. وتبقى العقبات أمام هذا التغيري 
كثرية بالطبع. فالعقليات والعادات القدمية متجّذرة بقّوة وكذلك النزعة املحافظة، والتي ومن شأنها إعاقة عملية 

التغيري يف أي وقت لتفرض مجدداً منطق الهرمية البايل«.
رندا عشاموي، صحفية ومعلّقة مرصية3 

تعكس هذه العبارات القوية العالقة الحساسة بني العنف ضد النساء وقمع النساء وهي مشكلة عاملية. أما العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي فهو أداة لإلبقاء عىل الطابع الذكوري واستدامته يف دولنا ومجتمعاتنا، وميثّل هذا العنف أفظع انتهاكات حقوق اإلنسان يف زمننا.

إن حجم املشكلة هائل4:

أكرث أشكال العنف الذي تتعرّض له املرأة عاملياً هو العنف الجسدي عىل يد رشيكها الحايل أو السابق. باملعّدل،   •
تقع واحدة من كل ثالث نساء ضحية الرضب أو العالقة الجنسية القرسية أو االعتداء عىل يد رشيٍك حميم خالل 

حياتها؛

بحسب دراسة حديثة ملنظمة الصحة العاملية يشكل االغتصاب والعنف األرسي خطراُ كبرياُ عىل النساء ضمن   •
الفئة العمرية  44-15عاماً ؛ 

1. مقّدمة

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/thematic_factsheets/Equality_EN.pdf انظر/ي
http://www.iemed.org/observatori-en/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2012/Achmawi_en.pdf انظر/ي

http://www.un.org/en/women/endviolence/pdf/VAW.pdf انظر/ي

2

3

4
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ورد يف العديد من االستطالعات العاملية أن أكرث من نصف حاالت قتل النساء تُرتكب عىل يد الزوج أو الرشيك   •
الحايل أو السابق؛

وقد تم تسجيل حاالت عنف ضد النساء خالل النزاعات أو بعدها، وغالباً ما يُستخدم هذا النوع من العنف   •
ية5. كسالح يف الحرب، ويف كل ساحة معركة أكانت دولية أو محلّ

تتعرّض النساء والفتيات يف كل دولٍة إىل التمييز واإلقصاء عىل كافة مستويات الحياة وليس العنف إال إحدى األدوات التي تزيد من حّدة 
ده األفراد والعائالت واملجتمعات واألوطان والعامل بأرسه من جرّاء هذا العنف فيفوق الخيال. فخسارة  هذا التمييز. أما الثمن الذي يتكبّ

موهبة وذكاء أكرث من نصف سكان العامل هي خسارة جسيمة خصوصاً يف زمن األزمات االقتصادية.

لقد شهدت السنوات األربعون املاضية نشوء توافٍق عاملي بني صانعي السياسات والفاعلني يف املجتمع املدين كام األكادمييني عىل 
الصعيدين الوطني والدويل عىل أّن العنف ضد النساء يشّكل انتهاكاً صارخاً لحقوق اإلنسان. وقد باتت مكافحة اإلفالت من العقاب 

أولوية لآلليات الدولية واإلقليمية. 

1.1 العنف ضد النساء: تعريف 
 لغايات هذه الدراسة تم اعتامد تعريف العنف ضد النساء الوارد يف إعالن األمم املتحدة عام 1993 للقضاء عىل العنف ضد النساء 
)انظر/ي اإلطار ۱( – والذي يشمل أشكال العنف الجسدي والجنيس والنفيس املُرتكب داخل العائلة وضمن املجتمع املحيل ويف / عىل يد 
الدولة – مبا يف ذلك العنف االقتصادي كام أىت بوضوح يف اتفاقية مجلس أوروبا حول منع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف األرسي6.

وفقاً للتوصية العامة التاسعة عرش للجنة اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(، إّن العنف ضد النساء هو 
ذلك املوّجه ضد املرأة »بسبب كونها امرأة« أو الذي ميّس املرأة عىل نحٍو جائر«. بالتايل، إنّه عمٌل ناجٌم عن عصبية الجنس ومظهر من 
مظاهر »عالقة القوى املتفاوتة تاريخياً بني الرجل واملرأة والتي ولّدت سيطرة الرجل والتمييز ضد املرأة وأعاقت تقّدم املرأة الكامل«، 

كام ورد يف منهاج عمل بيجني للعام ۱۹۹۵.  

 اإلطار ۱: إعالن األمم املتحدة للقضاء عىل العنف ضد النساء
 )املادتان األوىل والثانية( 

يعني تعبري »العنف ضد النساء« أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويرتتب عليه أو يُرّجح أن يرتتّب عليه أذى أو 
معاناة للنساء سواء من الناحية الجسامنية أو الجنسية أو النفسية مبا يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القرس أو 

الحرمان التعّسفي من الحرية سواء حدث ذلك يف الحياة العامة أو الخاصة. 
يُفهم من العنف ضد النساء أنّه يشمل عىل سبيل املثال ال الحرص ما ييل:

العنف البدين والجنيس والنفيس الذي يحدث يف إطار األرسة مبا يف ذلك الرضب واإليذاء الجنيس ألطفال األرسة اإلناث   
والعنف املتّصل باملهر واغتصاب الزوجة وختان اإلناث وغريه من املامرسات التقليدية املؤذية للمرأة والعنف غري 

الزوجي والعنف املرتبط باالستغالل؛
العنف البدين والجنيس والنفيس الذي يحدث يف إطار املجتمع العام مبا يف ذلك االغتصاب واإليذاء الجنيس والتحرش   
الجنيس والتخويف يف مكان العمل ويف املؤسسات التعليمية وأي مكاٍن آخر واالتجار بالنساء وإجبارهّن عىل البغاء؛. 

العنف البدين والجنيس والنفيس الذي ترتكبه الدولة أو تتغاىض عنه أينام وقع.  

.1.

.2.

.3

 انظر/ي مبادرة النساء الحائزات عىل شهادة نوبل »الحرب عىل املرأة. آن األوان للحد من العنف الجنيس يف النزاع« أيار/ مايو ۲۰۱۱
http://nobelwomensinitiative.org/wp-content/uploads/2013/09/war-on-women-web.pdf

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20English.pdf انظر/ي

5 

6



8  العنف ضد النساء يف سياق التحوالت السياسية واألزمة اإلقتصادية يف املنطقة األورو- متوسطية

2. املنهجية 

 يعرض الجزء األول من التقرير بإيجاز اإلطار الدويل الخاص بالعنف ضد النساء. وكل املعلومات الواردة يف هذا الجزء مأخوذة من وثائق 
رسمية دولية إىل جانب مدخالت الخرباء يف مجال املحكمة الجنائية الدولية واإلتجار بالبرش والقرار ۱۳۲۵ الصادر عن مجلس األمن 

التابع لألمم املتحدة. 

أما الجزء الثاين من التقرير فهو عبارة عن دراسة لألمناط الرئيسية للعنف ضد النساء يف املنطقة األورو-متوسطية. وقد ارتكزت هذه 
الدراسة عىل السنوات األخرية )۲۰۱۱- بداية ٤ ۲۰۱( وما شهدته من ارتفاع يف وترية العنف ضد النساء يف إطاٍر النزاعات والتحّول السيايس 
)مع دراسات حاالت إفرادية حول ليبيا ومرص وسوريا وتونس( إضافًة إىل ازدياد ضعف النساء يف ظّل األزمة االقتصادية يف دول االتّحاد 

األورويب )مع دراسات حاالت إفرادية حول إسبانيا وقربص وفرنسا(.

ويضم هذا الجزء دراسات حاالت إفرادية تسلّط الضوء عىل األمناط الرئيسية للعنف ضد النساء. ونظراً إىل التحديات املختلفة التي 
ز الجزء املخصص لدول جنوب املتوّسط عىل تصاعد العنف الجنيس خالل عمليات التحّول السيايس واملشاركة  تواجهها هذه الدول، يركّ

الضئيلة للنساء يف هذه العمليات، بينام ينظر الجزء املخصص لالتحاد األورويب يف تداعيات األزمة االقتصادية عىل ضعف النساء.

صاغت باحثات  دراسات الحاالت اإلفرادية هذه بالتعاون مع منظامٍت أعضاء يف الشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان وبالتشاور مع 
مجموعة عمل املساواة بني الجنسني وحقوق النساء يف الشبكة كام بإرشاف اللجنة اإلستشارية. أما املعلومات الواردة يف هذه الدراسات 
فتم استخراجها من مراجعة دراسات أكادميية وغري منشورة ومراجعة استطالعاٍت قامت بها منظامت غري حكومية وطنية وهيئات 

تابعة لألمم املتحدة.

أخرياً، يعرض الجزء الثالث من التقرير الصكوك واآلليات اإلقليمية املعتمدة يف مجلس أوروبا واالتّحاد األورويب منظمة املرأة العربية 
ملكافحة العنف ضد النساء وتعزيز املساواة بني الجنسني حيث يتم تحليل بعض دراسات حاالت )يف تونس ومرص وليبيا وسوريا(. 
املعلومات الواردة يف هذا الجزء مستمدة من مصادر متنوعة )مواقع إلكرتونية ووثائق منظامت غري حكومية ووثائق رسمية لدى اإلتحاد 
األورويب ومجلس أوروبا وبيانات رسمية(. تم أيضاً إجراء مقابالت شخصية وعرب الهاتف مع ممثلني/ات عن مجلس أوروبا واالتحاد األورويب 
معنيني/ات مبكافحة العنف ضد النساء يف دول جنوب املتوسط. ال يُدعى أن هذا الجزء شامالً، بل يعطي نظرة عامة موجزة وواضحة 

عىل أساس املعلومات املتوفرة علناً والتي تم الحصول عليها أثناء املقابالت.
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3. التوصيات

نحّث الدول والحكومات يف شامل وجنوب ورشق املتوسط والحكومات املؤقتة والهيئات االنتقالية يف جنوب ورشق املتوسط عىل ما ييل:

أوالً: التوقيع عىل وتطبيق الصكوك الدولية ذات العالقة ، ما مل تكن قد وقعت أو صادقت فعالً

التوقيع واملصادقة عىل بروتوكول بالريمو املعتمد عام ۲۰۰۰  ودمج أحكامه يف القوانني الوطنية؛7   •

التوقيع واملصادقة عىل نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية ودمج أحكامه يف القوانني الوطنية إلدخال   •
مفهوم جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية يف القوانني الوطنية مبا فيها قوانني العقوبات.

التوقيع واملصادقة عىل اتّفاقية منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف األرسي )اتّفاقية اسطنبول( من دون أية   •
تحّفظات ) من قبل الدول غري األعضاء يف مجلس أوروبا بعد دخولها حيز النفاذ(.

التطبيق الكامل التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( ورفع كل التحّفظات عليها وتوقيع   •
الربوتوكول اإلضايف التابع لها وإجراء التعديالت عىل الترشيعات الوطنية كقوانني العقوبات واألحوال الشخصية 

لتتوافق مع االتفاقية.

إدراج موضوع حقوق النساء و املساواة بني الجنسني ومن ضمنها منع ومكافحة العنف ضد النساء ، كقضايا   •
حقوق االنسان ذات األولوية ، يف تقاريرها املقبلة لإلستعراض الدوري الشامل وبالتنسيق مع توصيات املنظامت 

غري الحكومية  وتطبيق التوصيات الواردة يف التقاريرالسابقة واملرتبطة مبكافحة العنف ضد النساء. 

ثانياً: إنهاء سياسة اإلفالت من العقاب 

وضع حٍد ألي إفالٍت من العقاب ملرتكبي جرائم العنف ضد النساء ، وسن / تعديل وتفعيل قوانني وطنية خاصة   •
ملحاربة العنف القائم عىل النوع االجتامعي وبشكل خاص العنف األرسي والعنف الجنيس.  

ثالثاً: ضامن املساواة بني الجنسني ومنع التمييز والعنف ضد النساء

تكريس املساواة بني الجنسني عىل جميع املستويات يف األنظمة التعليمية واستخدام لغة مراعية للنوع االجتامعي   •
يف جميع املناهج الدراسية، وتخصيص موازنات تستهدف بصفة محددة مكافحة العنف ضد النساء؛

ضامن املساواة بني الجنسني وعدم التمييز عىل أساس النوع االجتامعي وحامية النساء من العنف القائم   •
عىل النوع االجتامعي مبوجب الدستور والقانون كام يرد يف البند الثاين من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، 
املتحدة؛  اتفاقيات األمم  املدنية والسياسية وغريها من  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  املادة ۲٦ من   ويف 

ولتحقيق ذلك وعىل وجه الخصوص:

7 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية
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1-- تطوير الترشيعات الوطنية
مراجعة الترشيعات الوطنية مبا فيها قانون العقوبات وقانون األحوال الشخصية لضامن تجريم كافة أشكال   •
العنف ضد النساء املذكورة يف اتّفاقية اسطنبول خاصة العنف األرسي والتأكيد عىل أنه مخالفاُ للنظام العام. 
االشارة اىل الدعارة كأحد أشكال العنف ضد النساء وموامئة الترشيعات الوطنية مع بروتوكول بالريمو للعام 2000.

2-- تطوير األنظمة القضائية واألمنية والعدالة االنتقالية
إنشاء أنظمة قضائية فعالة مراعية للنوع االجتامعي مبا فيها عىل سبيل املثال ال الحرص أنظمة قضائية مدنية   •
وجنائية ميكن للنساء الوصول إليها. ويتطلّب ذلك تدريب العاملني يف السلك القضايئ عىل معالجة موضوع 

العنف ضد النساء ؛ 

إنشاء نظام أمني يراعي النوع االجتامعي، مام يتطلّب تدريب القامئني عىل إنفاذ القانون عىل معالجة مسائل   •
العنف ضد النساء ؛

استحداث / تفعيل آليات عدالة انتقالية مراعية للنوع االجتامعي يف املجتمعات التي تشهد تحوالت سياسية   •
تقتيض ذلك، وتشمل املالحقات القضائية ولجان الحقيقة وبرامج جرب الرضر وإصالح املؤسسات الحكومية وإنهاء 

سياسة االفالت من العقاب إنصافاُ للضحايا / الناجيات  وتحقيقاُ للعدالة.

3--تقديم الخدمات املساندة للضحايا / الناجيات
ضامن آليات حامية مالمئة وفاعلة للنساء ضحايا العنف مثل دور االيواء وخدمات الدعم النفيس واالجتامعي مبا   •

يف ذلك املساعدة االقتصادية بهدف إعادة االندماج يف املجتمع؛

د من أّن  اعتامد تدابري، يف الدول األوروبية بشكٍل خاص، ملواجهة األثر املتفاوت لتدابري التقّشف مبا يف ذلك التأكّ  •
تقليص امليزانيات ال يؤثّر عىل النساء بشكٍل أكرب وأّن تأمني دور االيواء وغريه من الخدمات ال يندرج ضمن األمور 

الخاضعة لتخفيض امليزانيات؛

رابعاً: التمكني السيايس واإلقتصادي للنساء للحد من العنف ضدهن

ضامن املساواة يف املشاركة والتمثيل بني الرجال والنساء يف الهيئات الترشيعية والقضائية والتنفيذية مبا يف ذلك   •
األجهزة األمنية ومناصب صنع القرار، وذلك عن طريق اعتامد تدابري خاصة باملناصفة أو كوتا نسائية إضافة إىل 

برامج متكني ومتويل وإدماج النوع االجتامعي يف كافة املشاريع والربامج؛

تعزيز االستقاللية االقتصادية للنساء من خالل اعتامد سياسات عامة وبرامج تضمن املساواة يف وصول النساء   •
إىل سوق العمل و املبادرات االقتصادية ، كام تضمن األجر املتساوي للعمل املتساوي والحق يف الترصّف بحرية 

باملوارد الخاصة و بالتمتع بالتأمينات االجتامعية ؛ 

وتنفيذاً لهذه التوصيات فإننا نحث:

منظمة املرأة العربية وجامعة الدول العربية:

منظمة املرأة العربية عىل مراجعة اسرتاتيجيتها اإلقليمية لعام ۲۰۱۳؛ االسرتاتيجية اإلقليمية »حامية النساء   •
العربيات: السالم واألمن و شمول  الدول العربية التي متّر مبراحل انتقالية والنساء اللوايت نزحن واضطرن لللجوء 
نتيجة هذه االنتقاالت والرصاعات وغريهن ، علامً بأن مسؤولية الدول تشمل حامية جميع النساء عىل أراضيها 

سواء كن عربيات أو غري عربيات مواطنات أو غري مواطنات ؛ 

جامعة الدول العربية عىل تبني اسرتاتيجية منظمة املرأة العربية ملكافحة العنف ضد املرأة )۲۰۱۱–۲۰۲۰( واتّخاذ   •
خطوات جّدية لدفع الدول العربية عىل وضع وتفعيل اسرتاتيجيات وخطط عمٍل وطنية ملكافحة العنف ضد 

النساء؛
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مجلس أوروبا:

لدعم عملية وضع / تعزيز الدساتري يف الدول التي متّر مبراحل انتقالية التي تضمن املساواة بني الرجال والنساء   •
ر الحامية للنساء من العنف القائم عىل النوع االجتامعي وتؤسس   ومتنع التمييز عىل أساس النوع االجتامعي وتوفّ

لتدابري للمناصفة؛

لدعم عملية وضع قوانني وأنظمة وإجراءات انتخابية وكذلك أنظمة قضائية وأنظمة عدالة انتقالية مراعية   •
ملنظور النوع االجتامعي يف هذه الدول؛

لإلبقاء عىل الدعم املايل لربنامج الجنوب إىل ما بعد ۲۰۱٤ وتعزيزه وزيادته والرتكيز عىل املساواة بني الجنسني   •
ومكافحة العنف القائم عىل النوع االجتامعي لدعم دول جنوب املتوسط ومساعدتها عىل تبني وتنفيذ القوانني 

املالمئة ملكافحة العنف ضد النساء؛ 

 الدول األعضاء يف االتحاد من أجل املتوسط: 

لدعم إنشاء برنامج إعادة تأهيل لضحايا العنف وبخاصة العنف الجنيس يتضّمن توفري الخدمات والتعويضات   •
املالمئة؛

العتامد خطة عمل واضحة لتنفيذ مسار اسطنبول مراكش باريس عن طريق تدابري وإجراءات ملموسة وأهداف   •
محددة تلتزم مبؤرشات معيارية قابلة للقياس إضافًة إىل التزاماٍت وأنشطة ملكافحة العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي؛

لتعزيز التنسيق اإلقليمي بخصوص رصد تطور الترشيعات املتعلقة مبكافحة  ضد النساء  •

االتحاد األورويب والدول األوروبية العضوة يف االتحاد

فيام يتعلّق مبكافحة العنف ضد النساء يف االتحاد األورويب، نحّث: 
االتحاد األورويب عىل التوقيع واملصادقة عىل اتّفاقية اسطنبول بأرسع وقٍت ممكن وبخاصٍة إذا مل يكن ينوي   •

اعتامد نٍص ملزٍم قانونياً عىل مستوى االتحاد يُعنى بالعنف ضد النساء ضمن حدوده؛

كل الدول األعضاء يف اإلتحاد األورويب عىل التوقيع واملصادقة عىل اتفاقية اسطنبول يف أرسع وقٍت ممكن؛  •

•  اإلتحاد األورويب عىل إعالن سنٍة أوروبية من أجل مكافحة العنف ضد النساء؛

•  املفّوضية األوروبية  للنظر يف زيادة امليزانية املخصصة لحقوق النساء مبا فيها الحق يف حياٍة خالية من العنف، 
يف إطار برنامج دافني لسنة ۲۰۱٤ وما بعده

االتحاد األورويب عىل اعتبار التوقيع واملصادقة عىل اتّفاقية اسطنبول مؤرش معياري  وأداًة مرجعية ألية مبادرة   •
عىل مستوى االتحاد األورويب مبا يف ذلك يف إطار عالقاته مع دول جنوب املتوسط؛
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للمساهمة يف مكافحة العنف ضد النساء يف دول جنوب ورشق املتوسط، نحّث االتحاد األورويب عىل 
تطبيق خطوطه التوجيهية املتّصلة بالعنف ضد النساء واسرتاتيجية املساواة بني الجنسني للفرتة ما بني ۲۰۱۰–۲۰۱۵   •
يف أوروبا ودول حوض املتوسط، وذكرها رصاحًة يف رزمة اإلتحاد األورويب املقبلة الخاصة بسياسة الجوار األورويب 

مبا يف ذلك تقارير اإلنجاز لسياسة الجوار ؛ 

تضمني رزمة املفّوضية األوروبية املقبلة املتّصلة بسياسة الجوار األوروبية التزاماً واضحاً مبارشاً ومستعرضاً بدعم   •
املساواة بني الرجال والنساء ومكافحة العنف القائم عىل النوع االجتامعي؛

تضمني التقارير اإلقليمية وتقارير االنجاز القطرية لسياسة الجوار تقييامً مفّصالً ومنهجياً عن العنف القائم   •
عىل النوع االجتامعي يف الدولة باإلضافة إىل توصياٍت واضحة والتزاماٍت ملعالجة هذا العنف؛

االستمرار يف تعزيز الخربة التقنية ملوظفي/ات االتحاد األورويب يف بروكسل وبعثات االتحاد األورويب اىل دول جنوب   •
ورشق املتوسط وبخاصٍة يف املسائل املتّصلة بالنوع االجتامعي والعنف القائم عىل النوع االجتامعي مبوجب 

توصيات تقارير املفّوضية األوروبية حول تنفيذ خطة عمل االتحاد األورويب حول املساواة بني الجنسني؛

تضمني سياسة الجوار األوروبية الجديدة خطط عمٍل وأهداف ومؤرشات خاصة بالعنف القائم عىل النوع   •
االجتامعي؛

تناول العنف ضد النساء بطريقة منهجية يف الحوارات السياسية عىل كل املستويات  مع دول جنوب املتوسط   •
مبا فيها الدول التي متّر مبراحل انتقالية؛

زيادة دعمه للمشاريع الخاصة بالعنف ضد النساء وتعزيز قدرات منظامت املجتمع املدين للمنارصة من أجل   •
املساواة وحقوق النساء، وبخاصٍة من أجل حامية النساء من العنف وتقديم الدعم للضحايا؛

ر، بالتقّدم الذي يُقاس وفقاً لنقاط مرجعية  اشرتاط الربامج الثنائية مع السلطات الوطنية والدعم املايل ، حيث يتوفّ  •
ر األطر الترشيعية املالمئة  ومؤرشات واضحة يف مجال مكافحة العنف القائم عىل النوع االجتامعي وخصوصاً توفّ

ومكافحة اإلفالت من العقاب )إمكانية الوصول إىل القضاء ودعم الضحايا(؛

إدماج النوع االجتامعي يف الربامج اإلقليمية مثل ’الربنامج األورو-متوسطي للرشطة ۳‘ و ’برنامج العدالة األورو   •
ة  مبعالجة حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي  كضامن إمكانية  متوسطية ۳‘ عىل أن تشمل  عنارص معنيّ
وصول الضحايا إىل العدالة والحصول عىل الدعم املالئم من املسؤولني، وهي عنارص رئيسية ملكافحة اإلفالت من 

العقاب؛ 
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 4. اإلطار الدويل الخاص بالعنف ضد النساء

منذ اعتامد اتّفاقية سيداو عام ۱۹۷۹، باتت األرسة الدولية تعترب العنف ضد النساء انتهاكاً للحقوق اإلنسانية للنساء، وباتت تُسائل 
الدول عن منعها ومحاربتها للعنف ضد النساء8. ولهذه األسباب، تتم معالجة العنف ضد النساء اليوم يف إطاٍر سيايٍس قانويٍن دويل شامل. 

تعترب األرسة الدولية أيضاً أّن العنف املرتكب بحق النساء يف ظّل نزاع عىل أنّه انتهاٌك صارخ للقانون اإلنساين وقد وضعت إطاراً خاصاً 
بهذا الشأن.

1.4 العنف ضد النساء واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان

اتفاقية سيداو وبروتوكولها االختياري
ية وغري القابلة  تشّكل اتفاقية سيداو الصادرة عن األمم املتحدة الصك الرئييس الشامل الذي ينّص عىل طبيعة حقوق اإلنسان الكلّ
للتجزئة والذي يحمي النساء من كافة أشكال التمييز مبا فيها العنف9. وتحدد هذه االتّفاقية التزامات وواجبات واضحة عىل الدول 
األطراف ملنع العنف ضد النساء والقضاء عليه ومن ضمن هذه الواجبات عدم التذّرع بأية أعراف أو تقاليد أو اعتبارات دينية لتفادي 
التزاماتها10. وشأنها شأن معاهدات األمم املتحدة األخرى الخاصة بحقوق اإلنسان، إّن اتفاقية سيداو ملزمة قانونياً مبوجب القانون الدويل.

تنّص اتفاقية سيداو أيضاً عىل إنشاء لجنة خرباء )لجنة سيداو( ملراقبة تنفيذ الدول األطراف لإلتفاقية. عام ۱۹۹۲، اتّخذت لجنة سيداو 
خطوًة إىل األمام باعتامد التوصية العامة التاسعة عرش حول العنف ضد النساء والتي أىت فيها بوضوح أّن العنف ضد النساء يندرج 
ضمن تعريف التمييز ضد النساء. وقد أوضحت اللجنة أّن تطبيق االتفاقية بالكامل يتطلّب من الدول االلتزام مبعيار »العناية الواجبة« 

)أي واجب الدولة منع انتهاك حقوق االنسان عىل يد جهات فاعلة من غري الدول(.

وقد اكتسبت االتفاقية زخامً بعد اعتامد بروتوكولها االختياري عام ۲۰۰۰ الذي يزّود لجنة سيداو بآليتي تنفيذ: ۱( صالحية النظر يف شكاوى 
األفراد، ۲( صالحية التحقيق يف االنتهاكات الخطرية أو املنهجية لالتفاقية رشط أن تكون كل املراجع املحلية املختّصة قد استُنفدت11.

صادقت كل الدول محور الدراسة عىل اتفاقية سيداو إاّل أّن دول جنوب املتوسط التي متّر مبراحل انتقالية )مرص وليبيا وتونس وسوريا( 
كام غريها من الدول وضعت تحّفظات عليها )انظر أدناه( وبخاصٍة عىل املواد ۲ و۹ و۱۵ و۱٦ املتّصلة بالتدابري السياسية والجنسية 
واملساواة أمام القانون واملساواة يف الزواج وحقوق الوالدين12، بذرائع مختلفة مام أضعف االتفاقية رغم إمكانية رفع هذه التحفظات 
من خالل االجتهادات والتفسريات التي اعتمدتها دول إسالمية مل تتحفظ عىل مواد االتفاقية ، حيث أن بعض التحفظات ال تتامىش مع 
غاية االتفاقية وفحواها.13 إضافًة إىل ذلك، من بني دول الجنوب األربع محور الدراسة، صادقت ليبيا وتونس فقط عىل الربوتوكول اإلضايف 
الذي يسمح للنساء بتقديم الشكاوى. وقد صادقت كل الدول العربية تقريباً عىل سيداو مع تحّفظاٍت عىل املواد املذكورة أعاله إاّل أنّها 

مل تصادق عىل الربوتوكول اإلضايف عدا ليبيا وتونس.

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm 
  انظر/ي املادتني األوىل والثانية من إعالن األمم املتحدة للقضاء عىل العنف ضد النساء لعام 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx ۱۹۹۳
 أشارت لجنة األمم املتحدة الخاصة بوضع املرأة يف جلستها السابعة والخمسني يف آذار/ مارس ۲۰۱۳ إىل هذا اإلعالن وحثّت الدول عىل االمتناع عن التذّرع بأي 

 تقليد أو عرٍف أو اعتباٍر ديني لتفادي واجباتها. انظر الخالصة الرابعة عرش حول القضاء عىل كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها
  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2013/27 

 مع اعتامد هذا الربوتوكول، وضعت لجنة سيداو اجتهاداً حول العنف ضد النساء. يف قضيته القانونية األوىل )أ.ت ضد املجر رقم ۲۰۰۳/۲(، سلّمت اللجنة أّن الدولة 
فشلت يف تأمني الحامية الفاعلة للكاتب كام يتوّجب عليها.

ميكن االطّالع عىل التحّفظات عىل املوقع التايل:
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en&clang=_en 

ر لجنة سيداو بعدم إمكانية   تنّص املادة ۲۸ من االتفاقية عىل أّن التحفظات التي ال تتامىش مع غاية االتفاقية وفحواها ممنوعة. ويف بيانها بشأن التحّفظات، تذكّ
التحّفظ عىل املادتني ۲ و۱٦

8

9
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فرنسا قبرص إسبانيا سوريا تونس ليبيا مصر

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم المصادقة على سيداو )۱۹۷۹(

نعم نعم نعم ال نعم نعم ال المصادقة على
المصادقة على البروتوكول 

اإلضافي )۲۰۰۰(

۱٤
۱٦ الفقرة ۱

)ز(
** ۲۹

۲
 ۹ الفقرة ۲
۱۵ الفقرة ٤
۱٦ الفقرة ۱ 
)ج، د، و، ز(
۱٦ الفقرة ۲
۲۹ الفقرة ۱

۹ الفقرة ۲
۱۵ الفقرة ۲
۱٦ الفقرة ۱ 

)ج، د، و، ز، ح(
۲۹ الفقرة ۱ * 

۲
۱٦ )ج، د( 

تحّفظ عام 
سنة ۱۹۹۵

۲
۱٦
۲۹

تحفظات على سيداو )كانون 
الثاني/ يناير ۲۰۱٤(

 ديباجة 
 ۵)ب(

إعالن عام إعالنات بخصوص سيداو )كانون 
الثاني/ يناير ۲۰۱٤(

بروتوكول بالريمو 
اعتُمد بروتوكول بالريمو يف العام ۲۰۰۰ وهو يعترب اإلتجار شكالً من أشكال العنف ضد النساء ويشمل تعريف اإلتجار بالبرش مبا يف ذلك النساء 
ليس فقط القرس واإلكراه واالختطاف والخداع عرب التعّسف يف استغالل السلطة ال بل استغالل ضعف الضحية أيضاً )املادة ۳ أ( 14. ويتطلّب 
الربوتوكول من الدول األطراف اتّخاذ أو تعزيز التدابري الترشيعية وغريها إلدراج اإلتجار بالبرش عىل الئحة األفعال الجرمية )املادة ۵( 
والثناء عن الطلب الذي يغّذي كافة أشكال استغالل النساء )املادة ۹( وفسح املجال أمام التعويض عىل الضحية )املادة ٦(، وقد صادقت 

كل الدول محور الدراسة عىل بروتوكول بالريمو وبالتايل فهي ملزمة بالتحقيق يف حاالت اإلتجار بالنساء ومالحقتها15.

نظام روما األسايس 
وفقاً لنظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، يشّكل العنف القائم عىل النوع االجتامعي جرماً مبوجب القانون الجنايئ الدويل16. 
تم اعتامد هذا النظام عام ۱۹۹۸ وهو يعترب أّن أعامل العنف الجنيس مبا فيها االغتصاب واالستعباد الجنيس والبغاء القرسي والحمل 
القرسي واالضطهاد وغريها من أشكال العنف الجنيس املرتكب يف ظروٍف شبيهة باالغتصاب ميكن أن تشّكل جرائم حرب وجرائم ضد 
اإلنسانية ويف بعض األحيان إبادة جامعية )أنظر اإلطار ۲(. مبوجب مبدأ التكامل الذي ينّص عليه النظام، يتعنّي عىل الدول األطراف أوالً 
إحالة مرتكبي اإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب أمام القضاء17. بالتايل، ال ميكن إحالة القضية أمام املحكمة الجنائية الدولية 
إاّل يف غياب اإلجراءات الوطنية ملقاضاة هذه الجرائم. قد صادقت كل من إسبانيا )يف العام ۲۰۰۰( وقربص )عام ۲۰۰۲( وفرنسا )۲۰۰٤( وتونس 
)۲۰۱۱( عىل نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية. أما مرص وليبيا وسوريا فلم تصادق عليه إاّل أنّها قد تكون ملزمة عىل التعاون 

مع املحكمة عندما تكون القضية ُمحالة من مجلس األمن التابع لألمم املتحدة كام هي الحال مع ليبيا. 

يجري حالياً تقييم فاعلية السنوات العرش األوىل للمحكمة، وفقاً لبعض الباحثات النسويات تكتيس املحكمة أهمية رمزية كبرية 
بالنسبة للنساء اللوايت ليس لهّن غري هذا األمل إذ تعترب العنف القائم عىل النوع االجتامعي جرميًة وتسمح بتمثيل النساء والخرباء يف 

مجال النوع اإلجتامعي يف إجراءاتها وتضمن التعويض عىل الضحايا. 18 

* تم رفع التحّفظات  ولكن مل يتم إرسالها إىل األمم املتحدة.  ** لقد تم رفع هذه التحفظات.

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&lang=en انظر/ي 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&lang=en أنظر/ي

 املُعتمد يف ۱۷ متوز/ يوليو ۱۹۹۸ خالل مؤمتر األمم املتحدة الدبلومايس للمفّوضني املعني بإنشاء محكمة جنائية دولية. انظر/ي 
http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf

 يأيت يف املادة ۱۷ )أ( أن "تُجري التحقيق أو املقاضاة يف الدعوى دولة لها اختصاص عليها ما مل تكن غري راغبة يف االضطالع بالتحقيق أو املقاضاة أو غري قادرة عىل 
 ذلك".

ة   انظر/ي ل. شابيل، ر. غراي وإي. والري، "العدالة الجندرية خيال التكامل: دروٌس من التحقيقات األولية للمحكمة الجنائية الدولية يف غينيا وكولومبيا" املجلّ
الدولية للعدالة االنتقالية، أيلول/ سبتمرب ۲۰۱۳

14

15

16

17

18
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2.4 العنف ضد النساء وآليات السياسة الدولية 
استكامالً لإلطار القانوين الدويل املعني بالعنف ضد النساء، تم تطوير آليات سياساتية تساعد الدول عىل تعزيز إطارها القانوين الوطني 
ملنع ومكافحة كافة أشكال العنف ضد النساء. وتتضّمن هذه اآلليات إعالنات وقرارات صدرت عن هيئات األمم املتحدة ووثائق من 

مؤمترات األمم املتحدة واجتامعات عىل مستوى القّمة. 

االستعراض الدوري الشامل 
 االستعراض الدوري الشامل هو عملية يديرها مجلس حقوق اإلنسان محورها مراجعة وفاء الدول اللتزامات حقوق اإلنسان مبا فيها 
حقوق النساء من خالل آلية تعاونية ترتكز عىل معلومات توفّرها الدولة وأخرى واردة يف تقارير خرباء األمم املتحدة املستقلّني )مثل 
لجنة سيداو( ومعلومات من أطراف معنية أخرى مبا فيها املنظامت غري الحكومية.20 من بني دول جنوب املتوسط موضوع الدراسة، 
كانت تونس هي الوحيدة التي خضعت لالستعراض الدوري الشامل منذ بداية مرحلتها االنتقالية يف آذار/ مارس 21۲۰۱۲. وقد أوصت 
لجنة سيداو بإدراج املساواة بني الرجل واملرأة وعدم التمييز )كام هو معرّف يف اتّفاقية سيداو( يف الدستور الجديد22 .أما مرص فسوف 
تخضع لالستعراض يف ۲۰۱٤، وليبيا يف ۲۰۱۵، وسوريا يف ۲۰۱٦، إاّل أّن التوصيات املوّجهة إىل مرص وليبيا سنة ۲۰۱۰ وإىل سوريا سنة ۲۰۱۱ قد 

سبق وذكرت رضورة رفع كل التحّفظات عىل اتّفاقية سيداو23.

من بني الدول األوروبية الثالث قيد الدراسة، خضعت قربص لإلستعراض الدوري الشامل يف بداية شباط/ فرباير ۲۰۱٤. بينام ستخضع له 
إسبانيا يف ۲۰۱۵ و فرنسا يف ٢٠١٧ أو ٢٠١٨.

ملزيد من املعلومات حول دعاوى قضائية بخصوص حاالت العنف الجنيس والتي وجهت يف إطارها اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة 
http://www.iccwomen.org/documents/Gender-Report-Card-on-the-ICC-2012.pdf الجامعية من قبل املحكمة الجنائية الدولية، يرجى الرجوع إىل

وضعت الجمعية العامة لألمم املتحدة فكرة االستعراض الدوري الشامل يف جلستها املنعقدة يف ۱۵ آذار/مارس ۲۰۰٦ مبوجب القرار ٦۰/۲۵۱
http://www.upr-info.org/-Tunisia,48-.html

يف كانون الثاين /يناير ۲۰۱٤، صّوت املجلس الوطني التأسييس التونيس عىل إدراج املساواة بني الرجل واملرأة يف مسوّدة الدستور. انظر املادة ۲۰ من الدستور الجديد 
)۲۰۱٤( التي تنّص عىل أّن "كل املواطنني رجاالً ونساء يتمتّعون بالحقوق والواجبات نفسها. كلّهم متساوون أمام القانون من دون أي متييز".

http://www.upr-info.org انظر/ي 

19

20
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22

23

اإلطار :۲ وفقاً لنظام روما األسايس، ميكن أن تشكّل أعامل العنف الجنيس املذكورة 
أعاله:  

جرائم حرب إذا ما ارتُكبت يف إطار نزاٍع مسلّح بني طرفني واضحني، دوالً أو غري دول. باإلضافة اىل ذلك ، تُعترب هذه   
األعامل أداة أو خطة حرب إذا ما استهدفت املدنيني عمداً وارتُكبت لغايات عسكرية أو سياسية؛

جرائم ضد اإلنسانية إذا ما كانت »جزءاً من سياسة حكومية أو من سلسلة مامرسات وحشية تسمح بها أو تتغاىض   
عنها الحكومة أو سلطة األمر الواقع أو أية مجموعة مسلّحة منظّمة«. بالتايل، ميكن أن يشّكل العنف الجنيس 

جرمية ضد اإلنسانية حتى يف غياب أي نزاٍع مسلّح؛
أعامل تعذيب إذا ما ارتُكبت بأمٍر من موظّف عمومي أو عىل يد الدولة؛  

ة القضاء الجزيئ أو الشامل عىل مجموعٍة وطنية أو إثنية أو عرقية أو  عنارص من إبادة جامعية إذا ما ارتُكبت بنيّ  
دينية. 

لتاريخه، تم تسجيل ستة عرش دعوى قضائية عن تهم بارتكاب جرائم قامئة عىل النوع االجتامعي من قبل املدعي العام للمحكمة 
الجنائية الدولية. هناك حالياُ دعوى واحدة ناشئة عن الوضع يف ليبيا، ضد سيف اإلسالم القذايف وعبود آل السنويس. لغاية 
اللحظة، مل يتهم أيا من االثنني  بجرائم قامئة عىل النوع االجتامعي. ومع ذلك، فقد أكد مكتب املدعي العام أن التحقيقات يف 

مزاعم االغتصاب وغريه من أشكال العنف الجنيس ما زالت جارية.19 

»  

»  

»  
»  
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إعالن األمم املتحدة بشأن القضاء عىل العنف ضد النساء وإعالن بيجني 
إن أهم إعالنني حول العنف ضد النساء هام إعالن األمم املتحدة بشأن القضاء عىل العنف لعام ۱۹۹۳ وإعالن ومنهاج عمل بيجني لعام 

 .۱۹۹۵

يدعو إعالن األمم املتحدة، الذي اعتمدته الجمعية العامة عام ۱۹۹۳ الدول األعضاء إىل اعتامد سياسة للقضاء عىل العنف ضد النساء 
تشمل »العناية الواجبة ملنع أعامل العنف ضد النساء، أكانت مرتكبة عىل يد الدولة أو األفراد، والتحقيق بها ومعاقبة مرتكبيها مبوجب 

القانون الوطني«. 

كذلك، يحث إعالن ومنهاج عمل بيجني املعتمد خالل املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة الدول عىل اتّخاذ التدابري املالمئة ملعالجة كافة 
أشكال العنف ضد النساء مبا يف ذلك تعزيز القوانني السارية بهدف ضامن حاميٍة أفضل للنساء والفتيات ومعاقبة املعتدين من خالل 

إجراءات جنائية ومدنية24. 

أما متابعة منهاج عمل بيجني فتعود إىل لجنة وضع املرأة التابعة لألمم املتحدة. وقد عالجت اللجنة مبناسبة انعقاد دورتها السابعة 
والخمسني )آذار/ مارس ۲۰۱۳( موضوع العنف ضد النساء بجّدية واعتمدت استنتاجات متّفق عليها بشأن »منع كافة أشكال العنف 
ر االستنتاجات كل الدول برضورة تطبيق العناية الواجبة بهدف املنع  ضد النساء والفتيات والقضاء عليها«25. وضمن جملة أمور، تذكّ
والتحقيق واملقاضاة ومعاقبة املرتكبني وضامن الحامية وإمكانية وصول الضحايا والناجيات إىل سبل االنتصاف املالمئة، كام تحثّها عىل 
عدم التذّرع بأية أعراف أو تقاليد أو اعتبارات دينية لتفادي التزاماتها الدولية26. إضافًة إىل ذلك، تُربز االستنتاجات قلق اللجنة إزاء 
الفجوات عىل مستوى معالجة آفة العنف ضد النساء مثل عدم كفاية السياسات املراعية للنوع االجتامعي والتطبيق غري املالئم لألطر 
القانونية والسياساتية27، وتتضّمن بالتايل سلسلة توصيات لتعزيز تطبيق اإلطار القانوين والسياسايت من قبيل املساءلة بحق املعتدين28. 

قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة
عىل الرغم من الطبيعة غري امللزمة للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم املتحدة، إال أنها تناولت يف السنوات األخرية كافة أشكال 

العنف ضد النساء مبا يف ذلك العنف األرسي واإلتجار بالنساء والفتيات واملامرسات العرفية وجرائم »الرشف«. 

وهي تشّدد عىل رضورة مضاعفة الدول لجهودها بغية القضاء عىل كافة أشكال العنف ضد النساء، وبخاصة عرب تعزيز إطارها القانوين.29 
بعد القرار ۱٤۳/٦۱ لعام ۲۰۰٦، حّث القرار ۱۵۵/٦۳ لعام ۲۰۰۸ الدول عىل اعتامد »مقاربة منهجية وشاملة ومتعددة األبعاد ومستدامة« 
ومن ضمنها وضع اسرتاتيجيات وخطط عمل وطنية شاملة ومتكاملة للمنع والتحقيق واملقاضاة ومعاقبة مرتكبي العنف وتوفري 

الحامية للضحايا30.  

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf ۵۵.انظر/ي التدابري الواجب اتّخاذها ۱۳۰ )ب( ص 
 انظر/ي االستنتاجات املتّفق عليها للجنة وضع املرأة، الدورة السابعة والخمسني، ٤-۱۵ آذار/مارس ۲۰۱۳، 

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/CSW57_Agreed_Conclusions_(CSW_report_excerpt).pdf

 انظر/ي إىل البندين ۱٤ و 16 من االستنتاجات اآلنفة الذكر حول االستنتاجات املتّفق عليها للجنة وضع املرأة
 انظر/ي البند ۳۲ من االستنتاجات اآلنفة الذكر

 انظر/ي القسم )أ( "تعزيز تطبيق األطر القانونية والسياساتية واملساءلة" من االستنتاجات اآلنفة الذكر.
 انظر/ي بشكٍل خاص القرارات التالية: A/RES/55/38 الصادر يف ٤ ديسمرب A/RES/57/181 ; ،۲۰۰۰ الصادر يف ۱۸ ديسمرب A/RES/59/167 ،۲۰۰۲ الصادر عام ۲۰۰٤، 

A/RES/61/143 الصادر يف ۱۹ ديسمرب A/RES/62/133 ،۲۰۰٦ الصادر يف ۱۸ ديسمرب A/RES/63/155 ،۲۰۰۷ الصادر يف ۱۸ ديسمرب A/RES/64/137 ،۲۰۰۸ الصادر يف ۱۸ 
ديسمرب A/RES/67/144 ،۲۰۰۹ الصادر يف ۲۰ ديسمرب ۲۰۱۲.

انظر/ي القرار ٦۳/۱٦۵۵ الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة و خاصة املادة ۱٦ بشأن مضافرة الجهود للقضاء عىل كافة أشكال العنف ضد النساء 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/480/09/PDF/N0848009.pdf?OpenElement
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النساء والسالم واألمن يف قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 
إّن التدهور العام يف سيادة القانون واألمن الذي يرافق النزاعات والذي يتفاقم من جرّاء األزمات االقتصادية واالجتامعية يؤّدي عادًة إىل 
ازدياد يف وترية العنف ضد النساء. منذ اعتامد القرار ۱۳۲۵ عام ۲۰۰۰ بات مجلس األمن يعالج مسألة العنف ضد النساء املرتكب يف ظّل 
»الظروف املقلقة«، أي انعدام االستقرار الذي من شأنه توليد النزاع، أو حاالت النزاع أو فرتات ما بعد النزاع أو انعدام االستقرار السيايس، 
من خالل قراراته الخاصة ب«النساء والسالم واألمن« )القرارات ۱۳۲۵،۱۸۲۰،۱۸۸۸، ۱۸۸۹، ۲۱۲۲،۱۹٦۰،۲۱۰٦ أنظر امللحق ذ(. وتسلّط هذه 
ها وتحّث كافة الفاعلني عىل إدماج  القرارات الضوء عىل أهمية املشاركة املتساوية والكاملة للنساء يف منع نشوب النزاعات كام يف حلّ
النوع االجتامعي يف كافة مساعي السالم. وهكذا، تدعو كل اإلعالنات الرئاسية الصادرة عن مجلس األمن الدول األعضاء إىل تطبيق القرار 
۱۳۲۵ و ال سيام من خالل وضع خطط عمل أو اسرتاتيجيات وطنية أُخرى مثالً.31 إضافة اىل ذلك، تعترب هذه القرارات العنف الجنيس 
املرتكب يف ظّل النزاعات تكتيك حرب وباتت تشّدد منذ اعتامد القرار ۱۸۲۰ لعام ۲۰۰۸ عىل أنّه يشّكل جرمية حرب. 32 ومن هذا املنطلق، 
تم وضع آلية ملراقبة العنف الجنيس )القرار ۱۹٦۰ لعام ۲۰۱۰( تتضّمن إصدار تقرير سنوي لألمني العام لألمم املتحدة وتعيني ممثّل خاص 

عن األمني العام لشؤون العنف الجنيس أثناء النزاعات وإنشاء لجنة خرباء33. 

يف حزيران/ يونيو ۲۰۱۳، اعتمد مجلس األمن القرار ۲۱۰٦ الذي يقّر بأولوية وضع حٍد لإلفالت من العقاب ملنع العنف الجنيس والعنف 
القائم عىل النوع االجتامعي يف النزاعات، ويشّجع الدول عىل مضافرة جهود املساءلة. ويف أواخر العام نفسه، يف ترشين األول /أكتوبر 
۲۰۱۳، دعا مجلس األمن الدول األعضاء، عرب القرار ۲۱۲۲ إىل الوفاء بالتزاماتها الدولية من خالل التحقيق ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب 

واإلبادة الجامعية والجرائم ضد اإلنسانية34. 

غري أنه مل تقم أي من بلدان جنوب ورشق املتوسط بتطوير خطة عمل وطنية حول قرار مجلس األمن  1325 عدا األردن والعراق.35

مبادرات الحكومات عىل الصعيد الدويل
إضافًة إىل عمل األمم املتحدة ملكافحة العنف ضد النساء يف حاالت النزاع، ميكن اإلشارة إىل بعض املبادرات التي أطلقتها الحكومات 
ملكافحة العنف ضد النساء عىل الصعيد الدويل. عىل سبيل املثال، تم إطالق مبادرة اململكة املتحدة ملنع العنف الجنيس يف حاالت 
النزاع يف أيار/ مايو ۲۰۱۲ التي تهدف إىل وضع حٍد إلفالت مرتكبي هذا العنف من العقاب وذلك من خالل إنشاء فرق من الخرباء تنترش يف 
ساحات النزاعات36. وقد ساهمت هذه املبادرة بشكٍل كبري يف طرح هذه املسألة عىل املستوى الدويل كام يرد يف إعالن مجموعة الثامنية 

حول منع العنف الجنيس يف حاالت النزاع37. 

http://www.wanep.org/wanep/files/pub/1325_guideline/1325_guideline_fr.pdf ۲۰۰۵/۵۲ انظر اإلعالن الرئايس الصادر عن األمم املتحدة رقم ٤۰/۲۰۰۰ واإلعالن رقم
 بالتايل يتمتّع مجلس األمن بصالحية معالجة كافة أشكال العنف الجنيس املرتكب يف "ظروٍف مقلقة" أي انعدام االستقرار الذي من شأنه توليد النزاع، أو فرتات ما 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1960(2010)0بعد النزاع أو حاالت انعدام االستقرار السيايس. أنظر/ي
 أنظر/ي إىل أحدث تقرير لألمني العام حول النساء و السالم و األمن، 4 سبتمرب/أيلول 2013 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2013_525.pdf و أنظر/ي أيضاً إىل 

http://www.peacewomen.org/peacewomen_and_the_un/un-implementation/un-gender-officesmandate/entity/74/office-of-the-srsg-on-sexual-violence-in-conflict

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2122(2013) ۲۰۱۳ انظر/ي املادة ۱۲ من القرار ۲۱۲۲، ۱۸ ترشين األول\ أوكتوبر 
 نشري إىل أن العراق أطلق مؤخراً خطة عمل وطنية حول قرار مجلس األمن رقم 1325، مام يجعله ثاين بلد عريب يقوم بذلك، وبني عدد قليل جداً من بلدان العامل 

التي قامت بوضع ميزانية مفصلة حول تنفيذها.
 تم حتى اآلن إرسال فرق من الخرباء إىل ليبيا وعىل الحدود السورية ويف البوسنة والهرسك كام يف مايل. تهدف املبادرة أيضاً إىل وضع الربوتوكول الدويل للتحقيق يف 

 العنف الجنيس يف حاالت النزاع وتوثيقه. انظر/ي 
http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/complementarity/On-going%20Activities/Lists/Ongoing%20Activities/Attachments/3/Complementarity%20PSVI%20 

Example%20ICC.pdf

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/185008/G8_PSVI_Declaration_-_FINAL.pdf انظر/ي 
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18  العنف ضد النساء يف سياق التحوالت السياسية واألزمة اإلقتصادية يف املنطقة األورو- متوسطية

األمناط الرئيسّية للعنف ضّد النساء يف 
 املنطقة األورو-متوسطّية 

ة للعنف ضّد  يهدف هذا الجزء إىل تسليط الضوء عىل العنف ضد النساء من منظور إقليمي، من خالل اإلشارة إىل األمناط الرئيسيّ
ة عىل مدى السنوات الثالث األخرية، باإلضافة إىل االستجابات التي تبنتها  النساء يف مجتمعات جنويب ورشقي املتوّسط ويف الدول األوروبيّ

ة إزاء ذلك. وقد تّم لهذه الغاية استخدام أمثلة من سوريا ومرص وليبيا وتونس وإسبانيا وقربص وفرنسا. السلطات الوطنيّ

1.5 العنف ضد النساء يف الدول التي متر مبراحل انتقالية 
تشري التحقيقات والتقارير التي قامت بها منظامت غري حكومية دولية ووطنية إىل تصاعدٍ يف مستوى العنف الجنيس مبا يف ذلك – 
ة انتقال سيايس.  ة - يف دول جنويب ورشقي املتوّسط التي تشهد نزاعاٍت مسلّحة أو متّر يف عمليّ االغتصاب واالعتداءات والتحرّشات الجنسيّ
وقد شاع استخدام هذا »السالح املجاين والرخيص« كسالح حرب يف ظّل النزاعات املسلّحة بخاصٍة يف ليبيا وحالياً يف سوريا، وكسالٍح سيايس 
إلقصاء النساء ووصمهن وترهيبهن ومنعهن من املشاركة يف العملية االنتقالية كام كانت الحال يف مرص وتونس.38 ويأيت هذا التصاعد يف 
وترية العنف الجنيس وسط جّو عام من العنف األرسي الذي يبقى أكرث أشكال العنف انتشاراً يف دول جنويب ورشقي املتوسط. باإلضافة 
ا للقلق، مع العلم أّن معظم دول  إىل ذلك، ال تزال  جرائم »الرشف« ترتكب  بتساهٍل من القانون. ويعترب اإلتجار بالنساء مصدرًا إضافيً
املنطقة ال متتلك ترشيعاٍت محّددة متنع اإلتجار بالبرش.39هذا وتتعرض النساء املهاجرات والالجئات يف الواقع ألنواع مختلفة من العنف40.

ة ضّد مرتكبي هذا النوع من الجرائم، يف سياق  ة أو الجنائيّ وقد تزايدت أعامل العنف الجنيس يف ظّل غياب املالحقات القضائية املدنيّ
ة وحدها سبب هذا  ات االنتقاليّ ة. عىل الرغم من ذلك، ليست هذه العمليّ ة الناتجة عن هذه املراحل االنتقاليّ ة والسياسيّ األزمة األمنيّ
اإلفالت من العقاب، إذ أنه نتيجة أيًضا لضعف القوانني الوطنيّة وضعف التزام الحكومات مبنع كّل أشكال العنف ضد النساء ومكافحتها، 
مبا يف ذلك العنف الجنيس. وكذلك مل تعمتد أّي من دول املنطقة اسرتاتيجّيًة وطنّية ملكافحة العنف ضد النساء حسبام طلبت األمم 
ة واملغرب وتونس. يف الوقت نفسه، ال تزال قوانني العقوبات غري مالمئة ملكافحة العنف  املتحدة41، باستثناء الجزائر والسلطة الفلسطينيّ
ة املطلقة من دول جنويب ورشقي املتوسط يعترب االغتصاب قبل كّل يشء  ضد النساء. عىل سبيل املثال، ال يزال القانون الجنايئ يف الغالبيّ
ز القانون الجنايئ بني االغتصاب  اعتداًء عىل اآلداب العاّمة أو جرميًة ضّد رشف وعائلة املرأة، قبل أن يكون جرميًة ضّد املرأة نفسها. ومييّ
وهتك العرض، ويتضمن عقوباٍت أقّل يف الحالة األخرية.42 ويف بعض الدول، قد يتمّكن املعتدي من اإلفالت من العقوبة من خالل الزواج 
ة.43 هذا و تجرم كل من تونس والجزائر  وسوريا ودول أخرى كاألردن التحرّش الجنيس من خالل نص رصيح ضمن قانون العقوبات  بالضحيّ
أو قانون خاص أو تحت مسميات أخرى كهتك العرض أو الفعل املنايف للحياء . هذا وقد أعد املغرب مسودة قانون ملكافحة العنف ضد 

النساء يتضمن تجرمياً للتحرش الجنيس44.

انظر إفادة املمثّلة الخاصة لألمم املتحدة حول العنف الجنيس يف أوقات النزاعات، زينب بنغورا يف جلسة مجلس األمن ٦٩٨٤ 
http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sc11043.doc.htm

مبا يف ذلك ليبيا وسوريا. أما يف تونس، فقد تّم صياغة مرشوع قانون مؤخرًا و يف مرص، مينع قانون العام ٢۰۱۰ رقم ٦٤ اإلتجار بالنساء كام أقر األردن قانون منع 
االتجار بالبرش لسنة2009.

 للمزيد من املعلومات حول العنف ضد النساء املهاجرات والالجئات يف املنطقة األورومتوسطية ، أنظر/ي تقرير الشبكة األورومتوسطية حول النساء املهاجرات 
والالجئات يف املنطقة األورومتوسطية . كوبنهاجن ، ديسمرب 2008

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/155&Lang=E ٦۳/۱ة العامة لألمم املتحدة ٥٥  انظر/ي قرار الجمعيّ
 االغتصاب يعترب فقط إيالج القضيب يف املهبل

ة املحتلّة وسوريا وتونس )للفتيات بني سن الثالثة عرشة والعرشين(.    مبا يف ذلك األردن وليبيا واألرايض الفلسطينيّ
ا )املادة ٢٢٦ املقطع ۳(. يف سوريا، تنّص املاّدتان ٥۰٥ و ٥۱۷ من قانون  يف تونس، يف حال مل يكن هناك دليل عىل حصول تحرّش جنيس، ميكن للمرأة أن تُحاكم قانونيًّ
قة بهذا الجرم يف قانون العمل. يف  العقوبات عىل أّن التحرّش الجنيس مجرم بالقانون مبا يف ذلك التحرّش الجنيس يف مكان العمل، ولكن ما من أحكاٍم خاّصة متعلّ

ة املواد ٢٦٨ و٢۷٨ و٢۷٩ من قانون العقوبات ملعاقبة هذا الجرم. مرص، تستخدم السلطة القضائيّ
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 اإلطار 3:الصحة الجنسية واالنجابية  والحقوق

ة هي، مع  ة واإلنجابيّ ة.47 ولكّن الصحة الجنسيّ ة واإلنجابيّ يرتبط العنف ضد النساء بشكٍل قاطع مع الصحة والحقوق الجنسيّ

قة بالصحة والتنمية. وال تزال هناك  بعض اإلستثناءات، غائبة بشكٍل كبري عن جداول أعامل دول جنويب ورشقي املتوّسط املتعلّ
الكثري من املامرسات التقليديّة املؤذية التي ال تزال قامئة مثل ختان اإلناث.48

 اإلطار 4: التمييز القائم عىل النوع اإلجتامعي

يرتبط العنف ضّد النساء أيًضا بانعدام املساواة بني الجنسني والذي ال يزال منترشًا يف دول جنويب ورشقي املتوسط. عىل الرغم 

من أّن معظم الدساتري يف املنطقة تضمن الحقوق املتساوية لكّل املواطنني، تتضّمن القوانني الوطنية ومن بينها قوانني األحوال 

ز بني الجنسني يف مجاالت الزواج والطالق وحضانة األوالد واملرياث، مام يفاقم بالتايل انعدام املساواة بني  ة أحكاًما متيّ الشخصيّ

ات حقوق  الرجل واملرأة وضعف  املرأة إزاء العنف.49 عىل الرغم من املطالب الكثرية الداعية إىل اإلصالح من قبل منظّامت وجمعيّ

ا تقبل وترّشع العنف ضد النساء من خالل الحفاظ  النساء، ال تزال القوانني الوطنية يف معظم دول جنويب ورشقي املتوّسط تقريبً
عىل مكانتها األدىن ضمن مفهوم الوصاية عىل اإلناث.50

 يجرّم القانون التونيس الذي يتناول العنف األرسي اغتصاب الزوج لزوجته. بالتناقض مع ذلك، تتسامح املادة ٦۰ من قانون العقوبات املرصي مع العنف األرسي، إذا 
ة".  كانت هذه األعامل قد اقرُتٍفَت "بحسن نيّ

ا لزوجته. ولكن من املمكن معاقبة التسبّب باإلصابات  ا أو ذهنيًّ  حيث تنّص املادة ۱٨ من القانون رقم ۱۰ للعام ۱٩٨٤ عىل أنّه ال يجوز للزوج أن يسبّب أذى جسديً
الجسديّة من خالل عقوبٍة ال تتخطّى السجن ملدة سنتني.

ة تتطّرق إىل الحقوق  ة دوليّ ة القاهرة( أول اتفاقيّ يعترب املؤمتر الدويل للسكان والتنمية الذي ُعقد يف القاهرة يف العام ۱٩٩٤ وبرنامج العمل الصادر عنه )اتفاقيّ
ة  ة واالجتامعيّ ة عىل أنّها "حالة من الرفاهية الجسديّة والذهنيّ ة. ويعرّف برنامج العمل الصادر عن هذا املؤمتر الصّحة اإلنجابيّ ة واإلنجابيّ والصّحة الجنسيّ

ة كافية  ة أن يتمّكن األشخاص من الحصول عىل حياٍة جنسيّ اته. وبالتايل تفرتض الصحة اإلنجابيّ قة بالجهاز التناسيل ووظائفه وعمليّ الكاملة... يف كّل املسائل املتعلّ
وآمنة وأن يتمتّعوا بالقدرة عىل التناسل وحريّة أن يقّرروا إذا ومتى وعدد املرّات التي يريدون فيها مامرسة الجنس" )املقطع ۷.٢(

رًا يف تونس. ولكن، باتت تتزايد صعوبة الحصول عىل إجهاض يف تونس،  عىل خالف الدول األخرى التي نقوم بدراستها، يعترب اإلجهاض عىل سبيل املثال أمرًا متوفّ
ة. باإلضافة إىل أنه عىل الرغم من تجريم تشويه األعضاء التناسلية  اء يرفضون تنفيذ اإلجهاض استناداً إىل أسباب دينيّ فيام بات العديد من املستشفيات واألطبّ
لإلناث منذ العام ۱٩٩٦، تشري األرقام الصادرة عن أحدث اإلحصائيات )۲۰۰٨( إىل أّن ٩۱باملائة من النساء يف مرص قد تعرّضن لهذه املامرسة. انظر/ي املرجع التايل: 

http://www.unicef.org/media/files/FGCMLores.pdf

انظر/ي املادتني ۲۰ و٤٥ من الدستور التونيس الجديد )يناير/كانون الثاين ٢۰۱٤(، ومقّدمة الدستور املرصي الجديد )يناير/كانون الثاين ٢۰۱٤(. انظر/ي أيًضا املادة ۳-۲٥ 
من الدستور السوري ملعرفة األحكام التي تضمن الحقوق املتساوية لجميع املوطنني/ات. للمزيد من التفاصيل حول التمييز القائم عىل النوع االجتامعي يف 

ة لحقوق اإلنسان: "دمج حقوق املرأة من الرشق األوسط وشامل إفريقيا بالرشاكة  ترشيعات دول جنويب ورشقي املتوسط، انظر/ي  تقرير الشبكة األورو-متوّسطيّ
ة" للعام ٢۰۰٢  األورو-متوسطيّ

ة لزوجها أو والدها أو أّي أعضاء ذكور آخرين من العائلة أو القبيلة  ة تعترب املرأة تحت الوصاية القانونيّ  نشري يف هذا اإلطار إىل أّنّه مبوجب قانون األحوال الشخصيّ
ة ترتكز إىل الرشيعة تجدر اإلشارة إىل أّن  ة هي تحت سيطرة هؤالء األوصياء. يف الوقت الذي يناقش فيه الكثريون أّن قوانني األحوال الشخصيّ وأّن حقوقها املدنيّ

ة للمسيحيّني )عىل سبيل املثال يف لبنان وسوريا( تحتوي عىل الكثري من القيود نفسها لحقوق النساء. القوانني العائليّ
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ا  وال تزال ظاهرة اإلفالت من العقاب منترشة عىل نطاٍق واسع يف مجال العنف األرسي. وكان األردن هو البلد الوحيد الذي سّن قانونً
محّدًدا ضّد العنف األرسي45. أما تونس فتجرم العنف األرسي يف القانون الجنايئ، ومتتلك بعض الدول مثل ليبيا أحكاًما يف القانون تنّص 
ا، ولكن يف العادة تُطلب دالئل لربهنة هذا اإلعتداء الجسدّي أو الذهنّي46.  ا أو ذهنيًّ عىل أنّه ال يجوز للزوج أن يسبّب لزوجته أذًى جسديًّ

ا من هنا، سيعرض الفصل التايل مختلف أشكال العنف ضد النساء يف مجتمعات جنويب ورشقي املتوّسط التي مرّت يف مرحلٍة  إنطالقً
ة خالل السنوات الثالث املاضية. وسيتّم عرضها من خالل أمثلة من سوريا وليبيا ومرص وتونس.  انتقاليّ
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 اإلطار 5: مشاركة النساء يف الحياة السياسّية والحقوق املدنّية للنساء

ة، فقد تّم تهميشهن وإبعادهن عن مواقع  ات االنتقاليّ ا يف العمليّ عىل الرغم من أنّ  النساء قد أدين وال زلن يؤدين دورًا أساسيًّ

ة  ة يف العمليّ ة. يف سوريا، تعترب مشاركة النساء يف املفاوضات السياسيّ ة السياسيّ ات االنتقاليّ صنع القرار املهّمة خالل العمليّ

ة لالئتالف الوطني لقوى الثورة  االنتقاليّة ضعيفة للغاية. يف الواقع، ليس هناك سوى امرأتان تشاركان يف اللجنة السياسيّ

ة منذ العام ۲۰۱۱ وأيًضا يف الحكومات  واملعارضة السوريّة.51 ويف مرص، كانت النساء غري ممثلة اىل حٍد كبري يف كّل الهيئات التأسيسيّ

ة.52 ويف ليبيا، تّم يف شباط / فرباير ٢٠١٤ انتخاب لجنة مكّونة من ٦۰ شخًصا لصياغة الدستور الجديد وضمت ٦ نساء  االنتقاليّ

ة املنضوي تحت شبكة “صوت املرأة  ة النسائيّ ات غري الحكوميّ فقط يف الوقت الذي كان يطالب فيه تجّمع املنظّامت والجمعيّ

ة بنسبة ۳٥ باملائة.53 ويف تونس. نّص القانون االنتخايب للمجلس الوطني التأسييس التونيس للعام ۲۰۱۱ عىل  ة” بكوتا نسائيّ الليبيّ

رضورة التمثيل املتساوي بني الرجال والنساء. ولكن، مل يتم األخذ بهذا اإلجراء نظراً إىل أّن عدد النساء اللوايت كّن يرتّأسن اللوائح 

ة لألحزاب كان قليالً جًدا. ويف نهاية املطاف، تّم انتخاب ٤٩ امرأة فقط أي ٢٢.٥ باملائة فقط من أصل ۲۱۷ عضًوا يف الربملان.  االنتخابيّ

ة. ويف ليبيا، أصدر املفتي الكبري الشيخ الصادق الغرياين  وقد ترافق هذا اإلقصاء بشكٍل عام مع ازدياد اآلراء ووجهات النظر األصوليّ

يف مارس/آذار من العام ٢۰۱۳ فتوى تنّدد بكّل النتائج التي تّم االتفاق عليها يف الدورة السابعة والخمسني للجنة وضع املرأة 

ا رفض فيه كّل نتائج هذه اللجنة  واملتعلّقة بوضع حدٍّ للتمييز والعنف ضد النساء. وبعيد انتخاب املفتي الجديد، قّدم خطابً

ة”.54 يف وقٍت سابٍق من السنة نفسها، كان املفتي الغرياين قد أعلن أنّه سيعاد القبول بتعّدد الزوجات  ة ودينيّ “ألسباٍب أخالقيّ

من دون موافقة الزوجة األوىل. يف أكتوبر/ترشين األول ٢۰۱۳، أصدر املفتي الكبري فتوى جديدة تنّص عىل أّن كّل املدرّسات اإلناث 

يجب أن يغطّني وجوههّن عندما يدرّسن تالميًذا ذكورًا قد وصلوا إىل سّن البلوغ.55 ويف تونس، ترفض الحكومة الجديدة بقيادة 

ات األمم املتحدة، عىل الرغم من أّن ذلك قد نُرش يف الجريدة  حزب النهضة اإلعالن عن رفع التحّفظات الخاّصة ببعض اتفاقيّ

ة.56 هذا وقد تقدم  بعض نواب حزب النهضة يف فرباير/شباط ٢٠١٤  مبرشوع قانون إللغاء رفع التحفظات عن سيداو.   الرسميّ

باإلضافة إىل ذلك، ُشّنت حملة تشويه ضّد اتفاقية سيداو، وقد ظهر ذلك من خالل املظاهرات التي قادها مؤيدوا الحزب اإلسالمي 

ة واإلسالمية”.57 وقد تّم  يف ٨ مارس/آذار ۲۰۱۳ تحت شعار “ضّد سيداو” والتي أعلنوا فيها أّن “سيداو جرمية ضّد الهويّة العربيّ

إطالق حمالت تشهري داعية إىل قتل ناشطات حقوق النساء يف تونس ومرص، وظهرت هذه الحمالت بصفة خاصة عىل شبكات 
التواصل االجتامعي.58

وقد تّم تعيني ٨ نساء يف الهيئة العامة لالئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السوريّة )من أصل ۱۱۲ عضًوا(.
ضّم أّول مجلس نّواب بعد الثورة ۱۰۰ عضو، ٦ منهم فقط من النساء. بعد حّل هذا املجلس يف أبريل/نيسان من العام ۲۰۱۲، تّم استبداله مبجلٍس آخر تّم تشكيله 
يف يونيو/حزيران من العام ۲۰۱۲. وقد ضّم هذا املجلس ۱۰۰ عضو من بينهم ۷ نساء فقط. أما بالنسبة إىل لجنة الخمسني للدستور، فقد ضمت ٥۰ عضًوا كان من 

بينهم ٥ نساء. يف الحكومة التي شّكلها محمد مريس يف أغسطس/آب من العام ۲۰۱٢، تّم تعيني امرأتني فقط من أصل ۳٥ وزيرًا. أما يف الحكومة التي تّم تشكيلها يف 
۱٦ يوليو/متوز ۲۰۱۳، حملت النساء ثالث حقائب وزاريّة فقط من أصل ۳٤.

http://www.opendemocracy.net/rhiannon-smith/women-left-behind-as-libyas-constitution-drafting-moves-forwards : انظر/ي 
http://www.vlwlibya.org/en/about/fullprojectsummary و أنظر/ي

ة( أنظر/ي http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/FEM1952.doc.htm )باللغة الفرنسيّ
http://www.voanews.com/content/libya-grand-mutfi-wants-to-veil-female-teachers/1770012.html انظر/ي

ة القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضّد املرأة )سيداو(. انظر الجدول  ا التحّفظات املحّددة عىل اتفاقيّ ة املُنتخبة حديثً يف العام ٢۰۱۱، رفعت الحكومة التونسيّ
املتعلّق بالتحّفظات عىل اتفاقية سيداو.

 http://www.kapitalis.com/societe/15896-egalite-homme-femme-les-mensonges-d-ennahdha-sur-la-cedaw-denonces-par-l-adli.html

ة( http://fr.allafrica.com/stories/201305030596.html )باللغة الفرنسيّ

ات )ATFD(. ميكن مراجعة هذا الرابط ألحد هذه  ة للنساء الدميقراطيّ ة التونسيّ ة للتشهري بالجمعيّ عىل سبيل املثال، تّم استحداث الكثري من املواقع اإللكرتونيّ
املواقع: http://www.facebook.com/people/Atfd-Femmes-D%C3%A9mocrates/100001829522426#!/contreATFD وأيًضا ميكن مشاهدة أرشطة فيديو عىل الرابط 

ة لحقوق اإلنسان املعنون "النساء  ة الدوليّ التايل: http://www.youtube.com/watch?v=QeQmU0P2rj4&feature=related. وبالنسبة إىل مرص، انظر تقرير الفدراليّ
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120608ATT46510/20120608ATT46510EN.pdf .٢۰۱۲ والربيع العريب، هل يأخذ مكانهّن؟، مارس/آذار
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دًة بالتايل عىل أّن مبادئ القانون الدويل اإلنساين ميكن  ة للصليب األحمر الوضع يف سوريا عىل أنّه "نزاع داخيل"، مؤكّ  يف يوليو/متوز ٢۰۱۲، وصفت اللجنة الدوليّ
ة لحقوق  ة-املتوسطيّ تطبيقها يف هذا اإلطار. من أجل الحصول عىل تحليٍل معمق حول العنف ضّد النساء الذي يحصل يف سوريا، انظر/ي تقرير الشبكة األوروبيّ

 http://www.euromedrights.org/eng/wp-content/uploads/2013/11/Doc-report-VAW-Syria.pdf  اإلنسان للعام ۲۰۱۳: "العنف ضّد املرأة: جرٌح ينزف يف النزاع السوري
ار  ة "إنتهاكات خطرية ومستمرّة ضّد حقوق املرأة يف سياق النزاع يف سوريا"، ۱۰ مايو/أيّ  والبيان املشرتك الصادر عن املنظّامت غري الحكوميّ

http://www.euromedrights.org/eng/wp-content/uploads/2013/06/NGO-WI_Womens-rights_HRC23_EN.pdf ۲۰۱۳
تنظّم منظّمة مركز املرأة لإلعالم )WMC( مرشوًعا بعنوان "نساء تحت الحصار" ينرش رصد  حول حاالت االعتداء الجنيس املبلّغ عنها املتوفّرة عىل الرابط التايل: 

/https://womenundersiegesyria.crowdmap.com

ة بسوريا، ٤ يونيو/حزيران  ة املعنيّ ة املستقلّ   أنظر/ي للتقرير  الخامس للجنة التحقيق الدوليّ
 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-23-58_en.pdf ۲۰۱۳; و أنظر/ي للتقرير السادس ۱٦ أغسطس/آب ۲۰۱۲، 

.http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session24/Documents/A_HRC_24_46_en.DOC

ة السوريّة، ۱٥ أغسطس/آب ۲۰۱۲ و٥ فرباير/شباط ۲۰۱۳،  ة املستقلّة بشأن الجمهوريّة العربيّ  انظر/ي التقريرين الثالث والرابع الصادرين عن لجنة التحقيق الدوليّ
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A.HRC.22.59_en.pdf و 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-50_en.pdf

  انظر/ي التقرير الصادر عن األمني العام لألمم املتحدة حول العنف الجنيس يف أوقات النزاع، ۱٤ مارس/آذار ۲۰۱۳، و أنظر/ي إىل البند رقم ۸٦ منه
 يف السياق االجتامعي الثقايف السوري، ما تزال املرأة تعترب تجسيًدا لرشف املجتمع بحسب األعراف والتقاليد. ونتيجٍة لذلك، تّم استخدام التعّدي عىل سالمتها 
ا ىه فيام يتفاقم النزاع. للمزيد من التفاصيل، الرجاء  ا مرغوبً د لهزمية الطرف اآلخر من منظور رمزّي ونفيّس، وذلك جعل املرأة هدفً الجسديّة كأسلوب ُمتعمَّ

ة لحقوق اإلنسان السابق ذكره واملعنون: "العنف ضّد املرأة: جرح ينزف يف النزاع السوري"  االطالع عىل تقرير الشبكة األورو-متوسطيّ
http://www.euromedrights.org/eng/wp-content/uploads/2013/11/Doc-report-VAW-Syria.pdf. تم اعتبار الجرائم املرتكبة يف حمص يف شهري فرباير/شباط ومارس/

ار ۲۰۱۲ كجرائم محتملة  آذار ۲۰۱۲ ويف الحف يف يونيو/حزيران ۲۰۱۲، باإلضافة إىل تلك التي ارتُكبت يف مراكز االحتجاز يف حامه ودرعا يف شهري مارس/آذار ومايو/أيّ
ة السوريّة، ۱٥ أغسطس/آب ۲۰۱۲، املقطع  ة املستقلّة بشأن الجمهوريّة العربيّ ضد اإلنسانية. انظر التقرير الثالث السابق ذكره والصادر عن لجنة التحقيق الدوليّ

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-50_en.pdf ۱۰۲
ة السوريّة يف تقريرها الخامس إىل أنّه "خالل االعتداء يف الريموك، تّم اقرتاف جرمية حرب وهي  ة املستقلّة بشأن الجمهوريّة العربيّ تشري لجنة التحقيق الدوليّ

رة، ليس من املمكن الوصول إىل استنتاٍج فيام يتعلّق بجرائم الحرب األخرى". انظر التقرير الخامس السابق  االعتداء الجنيس. باالرتكاز إىل املعلومات القليلة املتوفّ
ة السوريّة، ٤ يونيو/حزيران ۲۰۱۳  ة املستقلّة بشأن الجمهوريّة العربيّ ذكره والصادر عن لجنة التحقيق الدوليّ

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-23-58_en.pdf
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سوريا 

العنف ضد النساء يف إطار النزاع السوري 
شهد النزاع املسلّح يف سوريا، تزايداً كبرياً يف العنف ضد النساء.59 يف الواقع، تتعرّض النساء يف سوريا يف ظّل النزاع إىل االعتقال التعّسفي 
واالختفاء القرسي والتعذيب والعنف الجنيس اإلعدامات بإجراءات موجزة وغري ذلك من انتهاكات. لقد تّم اقرتاف هذه الجرائم يف املقام 
يحة(. ولكن يف الوقت نفسه، تقرتف  ة السوريّة وامليليشيا التي تسيطر عليها الحكومة السوريّة )الشبّ األّول عىل يد األجهزة األمنيّ
املجموعات املسلّحة التابعة للمعارضة انتهاكاٍت ضّد النساء أيًضا. باإلضافة إىل ذلك، تتأثّر النساء السوريّات بشّدة عندما يُعتقل أو 

ة االعتناء بعائالئهّن مبفردهّن. يختفي أو يٌقتل الرجال يف عائالتهّن ألنّهّن يجربن عىل تحّمل مسؤوليّ

جرائم العنف الجنيس 
أشارت التقارير التي أعدتها األمم املتحدة وبعض املنظامت غري الحكومية يف سوريا إىل تصاعٍد يف وترية العنف الجنيس – مبا يف ذلك 
االغتصاب واالعتداء الجنيس – وازدياٍد يف حاالت الزواج القرسي واملبكر، إضافة إىل البغاء وجرائم الرشف وحاالت الطالق. ويسترشي هذا 
الوضع بني النازحني ضمن األرايض السورية وبني الالجئني داخل املخيامت وخارجها يف الدول املجاورة. من الصعب جداً الحصول عىل 
أرقام دقيقة تعكس العنف الجنيس يف سوريا بسبب امتناع الضحايا عن اإلبالغ بتعرّضهم ملثل هذه االنتهاكات. عىل الرغم من ذلك، تّم 

توثيق عرشات حاالت العنف الجنيس واالغتصاب عىل يد مجموعات حقوق اإلنسان60.

يحة( بشكٍل أسايس، كتقنية تعذيب النتزاع  وقد مورس العنف الجنيس عىل يد جهاز األمن السوري وامليليشيات التابعة للدولة )الشبّ
ات  ة، ويف سياق تفتيش املنازل، أو بعد االعتقال عىل نقاط التفتيش، أو خالل عمليّ االعرتافات يف مراكز االعتقال الرسمية وغري الرسميّ

ات تبادل األرسى.61  االختطاف أو عمليّ

ات االعتقال الجامعي يف املناطق التي  وكان أول املستهدفني هن املدافعات عن حقوق اإلنسان والنساء املعارضات، خصوًصا خالل عمليّ
ة  تسيطر عليها املعارضة. كام ذكر يف تقرير األمني العام لألمم املتحدة، واستناداً إىل االستنتاجات التي توّصلت إليها لجنة التحقيق الدوليّ
يحة املنازل واغتصبوا »النساء والفتيات أمام أعني رجال  ة السوريّة62، اقتحم جنود النظام ورجال الشبّ املستقلّة بشأن الجمهوريّة العربيّ
العائلة؛ حتى أنّهم يف بعض األحيان كانوا يقتلون الضحايا ويُجربون الرجال تحت تهديد السالح عىل اغتصاب زوجاتهم وبناتهم«63. 
ة عىل  د للحرب، أصبح من املمكن مقاضاة األعامل املرتكبة عىل يد القّوات الحكوميّ بعد أن استُخدم العنف الجنيس كأسلوب ُمتَعمَّ
ة املسلّحة65. ومبوجب  أنّها جرائم ضّد اإلنسانّية64. وقد تّم أيًضا اقرتاف أعامل االغتصاب واالعتداء الجنيس عىل يد املجموعات الحكوميّ

القانون الدويل، ميكن اعتبار جرائم كهذه تُرتكب يف سياق نزاٍع مسلّح عىل أنّها جرائم حرب. 
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الوصم والنقص يف خدمات الحامية 
يف سوريا، تقع النساء الاليت يتعرضن لالغتصاب أو االعتداء الجنيس ضحية للوصم االجتامعي. ويف معظم األحيان، تفّضل النساء السكوت 
خوفاً من نبذ العائلة أو من »جرائم الرشف«. باإلضافة إىل ذلك، مثة تداعياٍت خطرية لالعتداء الجنيس ضّد النساء 66، إالّ أّن خدمات الحامية 
ة ومتنعها من الوصول إىل هذه الخدمات بغية تفادي الوصم.  ا ما تقف العائلة بوجه الضحيّ ر، غالبً شبه معدومة يف سوريا67، وعندما تتوفّ

ويف هذه الظروف، »يصعب إحصاء الناجيات«68.

حاالت الزواج القرسّي واملبكر، واالستغالل الجنيس
ا ما تُكرَه املرأة عىل الزواج من أحد أفراد العائلة لتفادي جرمية »الرشف«69. ومن بني األسباب األخرى التي تدعو إىل  تفادياً للوصم، غالبً
القلق هو الزواج العريف الذي انترش بشكٍل خاص يف املناطق التي تسيطر عليها مجموعات املعارضة املسلّحة. معظم هذه الزيجات 
ليست مسّجلة بشكٍل قانويّن إذ أنه من املستحيل الوصول إىل املحاكم العاّمة ألسباٍب مختلفة )القصف واالشتباكات و الخوف من 
ة للنساء )املهر و املنزل و الثياب(،  االعتقال،إلخ(. ومثة نتائج خطرية لهذا النوع من الزيجات ومنها انعدام الدليل عىل الحقوق القانونيّ
ة عليهم. هذا يجعل  األمر الذي يعرّضهن للعنف األرسي ويسّهل عىل الرجال أن يطلّقوا زوجاتهم ألّي سبٍب كان من دون تداعياٍت قانونيّ
النساء أكرث ضعفاً إزاء االستغالل الجنيس. باإلضافة إىل ذلك، تعّددت حاالت البغاء القرسي لتفادي اعتقال أفراد العائلة مثالً، وذلك وفًقا 
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الالجئون السوريّون
ر عدد الالجئني السوريّني املنترشين يف العراق واألردن ولبنان ومرص يف الوقت الحايل )يناير/كانون الثاين ۲۰۱٤( بحوايل 2.4 مليون  يُقدَّ
الجئ71. وتُجرَب الالجئة السوريّة عىل الزواج للتخفيف من العبء االقتصادي امللقى عىل كاهل العائلة72. هذا الوضع يثري القلق، خاصًة 
ة بني الفتيات الشابات يف  يف األردن حيث تّم إنشاء »أسواق الزواج« يف بعض مخيّامت الالجئني73. ومثّة تزايد خطري يف معّدالت األميّ
مخيّامت الالجئني يف األردن وتركيا، مام يجعل منهّن فرائس سهلة لسامرسة الزواج حيث يوافقن عىل عقد زواج ال ميكنهّن حتى قراءته.

ليبيا

العنف ضد النساء يف إطار النزاع ويف مرحلة ما بعد النزاع الليبي
خالل النزاع الذي دار يف ليبيا من شهر شباط/ فرباير وحتى ترشين األول/ أكتوبر ۲۰۱۱، تم ارتكاب جرائم عنف جنيس، مبا يف ذلك 
ة أمام أعني رجال العائلة ويف أماكن االعتقال، وكانت بذلك تستجيب  ات اغتصاب جامعيّ االغتصاب74. فقد ارتكبت عصابات القّذايف عمليّ
لألمر الذي تبلّغته بـ« إغتصب أوالُ ثم أقتل »75. اعتمد مجلس األمن التابع لألمم املتحدة القرار ۱٩۷۰ استجابًة ملا سبق والنتهاكاٍت أخرى 
ة التي أُطلقت ضّد معّمر القّذايف وسيف اإلسالم  خطرية لحقوق اإلنسان، األمر الذي أّدى ضمن جملة أموٍر أخرى إىل اإلجراءات الدوليّ

القّذايف وعبدالله السنويس لجرائم خطرية وجرائم قتل واغتصاب.76

ة اآلنف ذكره واملعنون: "االنتهاكات الخطرية واملستمرّة لحقوق املرأة يف سياق النزاع يف  ات غري الحكوميّ  انظر/ي البيان املشرتك الصادر عن املنظّامت والجمعيّ
http://www.euromedrights.org/eng/wp-content/uploads/2013/06/NGO-WI_Womens-rights_HRC23_EN.pdf ،۲۰۱۳ ار سوريا"، ۱۰ مايو/أيّ

http://fidh.org/IMG/pdf/syria_sexual_violence-web.pdf انظر/ي تقرير الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان "العنف ضد املرأة يف سوريا: كرس حاجز الصمت" ا 
 انظر/ي تقرير األمم املتحدة السابق ذكره واملتعلّق بالعنف الجنيس يف أوقات النزاع، ۱٤ مارس/آذار ۲۰۱۳، 

.http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/149

ة لحقوق اإلنسان اآلنف ذكره "العنف ضّد املرأة يف سوريا: كرس حاجز الصمت"،  ة الدوليّ  انظر/ي تقرير الفدراليّ
http://fidh.org/IMG/pdf/syria_sexual_violence-web.pdf

ة لحقوق اإلنسان اآلنف ذكره: "العنف ضّد املرأة: جرٌح ينزف يف النزاع السوري   ة-املتوسطيّ انظر/ي تقرير الشبكة األوروبيّ
http://www.euromedrights.org/eng/wp-content/uploads/2013/11/Doc-report-VAW-Syria.pdf

ة بشأن األزمة السوريّة، ۱٦ يناير/كانون الثاين ۲۰۱٤،  ة األوروبيّ  انظر/ي وثائق الحقائق الصادرة عن املفّوضيّ
ة السامية لألمم  ات ال تأخذ باالعتبار الالجئني غري املسّجلني لدى املفّوضيّ http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf. هذه اإلحصائيّ

املتحدة لشؤون الالجئني
 انظر/ي تقرير األمني العام لألمم املتحدة اآلنف ذكره، ۱٤ مارس/آذار ٢۰۱۳. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/149 والتقرير الخامس 

ة السوريّة، ٤ يونيو/حزيران ٢۰۱۳،  ة املستقلّة بشأن الجمهوريّة العربيّ الصادر عن لجنة التحقيق الدوليّ
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-23-58_en.pdf

 وخصوصاً يف مخيم الزعرتي، أنظر/ي تقرير منظمة العفو)باللغة الفرنسية( 
http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Personnes-deracinees/Refugies-dans-le-monde/Actualites/Syrie-mariage-precoce-et-harcelement-des-refugiees-syriennes-en-Jordanie-9326

 انظر/ي تحقيق أنيك كوجيان، الفريسة، داخل حرم القّذايف الذي صدر عن دار "غراسيت" عام ٢۰۱٢، باإلضافة إىل تقرير األمني العام لألمم املتحدة حول العنف 
الجنيس يف أوقات النزاع، ۱۳ يناير/كانون الثاين ٢۰۱٢ http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/33 والتقرير نفسه الصادر يف ۱٤ مارس/آذار ٢۰۱۳ 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/149

 انظر/ي التحقيق السابق ذكره "الفريسة" الصفحة ۲٨٦. وقد تّم أيًضا جمع شهادات النساء ضحايا اغتصاب العصابات يف مخيّامت الالجئني يف تونس.
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/081A9013-B03D-4859-9D61-5D0B0F2F5EFA/0/1970Eng.pdf 
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ا من االنتقام من الضحايا أو الشهود أو العاملني  وكام هو الحال يف سوريا، نادرًا ما يتّم اإلبالغ عن العنف بسبب انعدام الرسية وخوفً
االجتامعيّني أو الصحفيّني املبلّغني وبسبب الغياب شبه الكامل لخدمات الحامية للضحايا من النساء. ولكّن أشار تقرير األمم املتحدة 
الصادر يف العام ۲۰۱۲ عن األمني العام لألمم املتحدة حول العنف الجنيس إىل أنّه »يتّم اإلبالغ عن اختطاف نساء من منازلهّن أو سياراتهّن 
أو من الشوارع ويتّم اغتصابهّن يف أماكن مجهولة بالنسبة إليهّن، يف الوقت الذي يتّم فيه اغتصاب الرجال يف السجون وأماكن االحتجاز«77.

باإلضافة إىل ذلك، بالنسبة إىل النساء والفتيات اللوايت تطردهّن عائالتهّن أو اللوايت يُعترب أنّهّن يف خطر التورّط يف »سلوٍك مناٍف لألخالق«، 
ة )وهي بالفعل سجون( إىل أجٍل غري مسّمى. مل يتّم إلغاء »مراكز  ة« حكوميّ فمن املمكن احتجازهّن يف »مراكز إعادة تأهيل اجتامعيّ
ة اعتقالها، وتفيد بعض التقارير إىل أّن السجينات يف هذه املراكز  إعادة التأهيل« هذه بعد الثورة. وال متتلك املرأة حق االستئناف يف قضيّ
ا لدى وصولهّن إىل هذه املراكز. خالل فرتة النزاع، أجرت  ة وفحوصات للتأكد من العذريّة تحمل طابًعا اقتحاميًّ يتعرّضن لفحوصاٍت طبيّ
ا إىل تونس.  ات مقابالت مع عرشات النساء اللوايت التجأن مؤقتً ة للنساء الدميقراطيّ ة التونسيّ ة لحقوق اإلنسان والجمعيّ ة الدوليّ الفدراليّ
وقد أشارت هاتان املنظّمتان إىل أّن ضحايا االغتصاب كّن عرضًة لخطر القتل من قبل أعضاء العائلة من الذكور من أجل »غسل«  العار 

عن العائلة. وقد أفادتا أيًضا عن حاالت انتحار بني أزواج ضحايا االغتصاب.

ة إزاء تزايد العنف ضد النساء استجابات الحكومة الليبيّ
منذ نهاية النزاع يف ليبيا يف أكتوبر/ترشين األول ۲۰۱۱، أعلنت الحكومة عن بعض االلتزامات امللموسة للتصدي ملشكلة العنف الجنيس 
املرتبط بالنزاع78. وقد رصخت املتظاهرات يف ساحة الشهداء يف طرابلس يوم الرابع عرش من شباط/ فرباير ۲۰۱۳ » أنا أثور ألن املجتمع 
يجب أن يعلم » ال تغتصب بدالُ من ال تغتصبي«. بعد ثالثة أشهر )يونيو/حزيران ۲۰۱۳(، وضعت وزارة العدل الليبية مرشوع قانون يعترب 
ضحايا االغتصاب املرتكب خالل النزاعات ضحايا جرائم حرٍب وقد وافقت لجنة العدل عليه وهو اآلن يف انتظار موافقة املؤمتر الوطني 
العام قبل إحالته أمام الهيئة الربملانية. وينص مرشوع القانون عىل حصول ضحايا االغتصاب يف إطار النزاعات عىل التعويض املناسب 
كام يضمن الرعاية الصحية والتدريب والرتبية وفرص العمل وإمكانية الحصول عىل السكن. يف الواقع، تحّث هذه الوثيقة الدولة عىل 
تأمني املأوى ملن قد تنبذها عائلتها باإلضافة إىل الدعم القانوين مبعاقبة املعتدين. كام يتعنّي تقديم اإلعانات لعائالت الضحايا ولألطفال 
املولودين نتيجة اغتصاب. وسيتم تشكيل لجنة مهمتها تحديد املستفيدين من القانون. وسيكون من املثري لالهتامم معرفة ما إذا كان 

سيتّم تبني هذا القانون وتنفيذه عىل أرض الواقع.

ا للتصدي لهذه املشكلة79. تتمثل إحدى أكرب  منذ نهاية الثورة، بات التحرّش الجنيس مصدرًا آخرًا للقلق، وما من قانوٍن موجود حاليًّ
ا بعنوان »ال تتحرّش يب« من أجل تسجيل أحداث التحرّش80. ات املتوفّرة، لذا فقد أطلق ناشطون موقًعا إلكرتونيً املشكالت يف غياب اإلحصائيّ

مرص

العنف ضد النساء يف إطار االنتقال السيايس يف مرص
خالل الحراك الشعبي الذي أسقط نظام حسني مبارك عام ۲۰۱۱، وقع عدٌد كبري من النساء املرصيات ضحية العنف الجنيس، مبا يف ذلك 
ة املرصيّة81. استمّر العنف الجنيس بالتفاقم بعد سقوط نظام حسني مبارك، مبا يف  ة التي قامت بها القّوات العسكريّ فحوص العذريّ
ات االغتصاب عىل يد العصابات يف ميدان التحرير، والتي تتعّزز من خالل استمرار اإلفالت من  ات التحرّش املنهجي وعمليّ ذلك عمليّ
العقاب الذي يتمتّع به الجناة82. بحسب التقارير حول املنظّامت التي تعمل يف مرص، شهدت الذكرى الثانية للثورة يف يناير/كانون الثاين 

 انظر/ي البند ۳٦ من تقرير األمم املتحدة الصادر عن األمني العام لألمم املتحدة حول العنف الجنيس يف أوقات النزاع، ۱۳ يناير/كانون الثاين ٢۰۱۲، 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/33

 انظر/ي البند ٩۷ من تقرير األمم املتحدة الصادر عن األمني العام لألمم املتحدة حول العنف الجنيس يف أوقات النزاع، ۱٤ مارس/آذار ۲۰۱٤، 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/149

http://www.voanews.com/content/libya-women-report-increased-harassment/1781596.html انظر/ي 
http://www.voanews.com/content/libya-women-report-increased-harassment/1781596.html انظر/ي 
ة وسالمة الجسد،  ا واضًحا لحقوق النساء والفتيات يف الخصوصيّ  ال تزال فحوص العذريّة تشّكل انتهاكً

http://www.stopvaw.org/harmful_practices_virginity_tests هذا و قد اعرتفت القّوات العسكريّة املرصيّة أنّها أجرت "فحوصات العذريّة" عىل النساء املعتقالت 

تحت عذر دحض االّدعاءات أنّه تّم اغتصاب أولئك النساء داخل السجون ومراكز االعتقال. انظر/ي : 
http://www.amnesty.org/en/news/egypt-year-after-virginity-tests-women-victims-army-violence-still-seek-justice-2012-03-09

ة، العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف ميدان التحرير، فرباير/شباط ۲۰۱۳،   انظر/ي التقرير الصادر عن منظّمة العفو الدوليّ
 http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE12/009/2013/en/4100936b-954c-4696-ab69-35b2790b7ccb/mde120092013en.pdf

ة "تربئة طبيب الجيش املرصي ميثل خيبة أمل للنساء الضحايا النساء يف "فحوصات العذريّة"، ۱۱ مارس/آذار ۲۰۱۲،   انظر/ي تقرير منظّمة العفو الدوليّ
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/acquittal-egyptian-military-doctor-fails-women-victims-virginity-tests-2012
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ة ومخطّط لها عىل ما يبدو83. يف مايو/أيار  ۲۰۱۳ ما أُطلق عليه اسم اإلرهاب الجنيس، فيام متّت مامرسة العنف الجنيس بطريقٍة منهجيّ
ات  ۲۰۱۳، أفادت هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة( إىل أّن 99.3 باملائة من النساء املرصيّ
قد اختربن نوًعا ما من التحّرش أو العنف الجنيس84. وأعربت حواىل ٥۰ باملائة من النساء عن شعورهن بازدياد التحرّش بعد ثورة 2011 
التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك85. ووفقاً ملنظمة هيومان رايتس ووتش، شهدت األيام الثالث التي سبقت سقوط الرئيس 
مريس يف الثالث من متوز/ يوليو ۲۰۱۳ انتشاراً وبائياً للعنف الجنيس حيث تعرّضت أكرث من ۹۱ امرأة، معظمهّن من الناشطات يف مجال 

حقوق اإلنسان والصحفيات، للتحرّش الجنيس أو االغتصاب.86

استجابات الحكومة املرصيّة إزاء تزايد العنف ضد النساء
استجابًة للعنف املتفاقم ضّد النساء، فشلت السلطات املرصيّة يف حامية النساء من اعتداءاٍت كهذه، كام فشلت يف التحقيق فيها 
ار ۲۰۱۳ وحدًة  ومحاكمة مرتكبيها87. وعىل الرغم من ذلك، واستجابًة لطلب املجلس القومي للمرأة، أنشأت الحكومة املرصيّة يف مايو/أيّ
خاّصة يف الرشطة مكّونة من ۱۰ أشخاص للتعامل مع العنف ضّد النساء مع التشديد عىل الدعم النفيس للناجيات من االعتداءات 
ة، مع وجود عنارص رشطة من اإلناث للتعامل مبارشًة مع الضحايا88. لقد كانت زيادة عدد العنارص اإلناث يف الرشطة خطوًة أوىل،  الجنسيّ
ة التعامل مع الناجني من العنف الجنيس بشكٍل مالئم. بالطبع،  ولكن ال تزال هناك حاجة ملّحة لتدريب كّل عنارص الرشطة حول كيفيّ
ة تعامل عنارص الرشطة مع املبلّغني عن انتهاكاٍت  بحسب دراسة هيئة األمم املتحدة للمرأة السابق ذكرها، يعترب الخوف من كيفيّ
ة التي تردع النساء عن التبليغ عن التحرّش الجنيس89. عىل الرغم من بعض اإلدانات، مل يتّم تجريم  ة من بني األسباب األساسيّ جنسيّ

التحّرش الجنيس يف قانون العقوبات املرصي حتى اآلن.90

وينّص الدستور الجديد )۲۰۱٤( عىل أّن »الدولة تلتزم بحامية النساء ضّد كافة أشكال العنف«، وقد أعلنت الحكومة عن ترشيعٍ جديد 
ملكافحة التحرّش الجنيس91. وسيكون من املثري لالهتامم معرفة كيف سترتجم هذه االلتزامات عىل أرض الواقع.

تونس

العنف ضد النساء يف إطار االنتقال السيايس يف تونس
ة إىل تزايٍد يف نسب العنف األرسي ضّد النساء يف تونس، مبا يف ذلك العنف الجنيس. بحسب البيانات  ة الحاليّ تشري التقديرات الوطنيّ
ة، قٌتلت ٤٦ امرأة من أصل ۷٨٦۱ امرأة تعرّضت لالعتداء خالل األشهر العرشة األوىل من  ة التونسيّ ة التي قّدمتها الرشطة الجنائيّ اإلحصائيّ
العام ۲۰۱۳. يف الفرتة نفسها من العام ۲۰۱۲، قُتلت ۳٤ امرأة من أصل ۷۳۷۲ امرأة تعرّضت لالعتداء. وتحدث ٩۰ باملائة من االعتداءات يف 
إطار العائلة عىل يد الرشيك الذكر92. هناك مصدر آخر للقلق وهو اإلتجار بالنساء. وبحسب دراسٍة صدرت مؤخرًا عن منظّمة الهجرة 
ة، تعترب تونس مصدرًا ومقصًدا ومحطة عبور للنساء اللوايت أجربن عىل العمل القرسي واإلتجار بالجنس93. يتّم توظيف النساء  الدوليّ
ات للعمل يف لبنان حيث يتّم إجبارهّن عىل العمل يف مجال الدعارة فور وصولهّن. األمر نفسه ينطبق عىل األردن حيث ُوجدت  التونسيّ
ة، حيث تّم إجبار بعضهن عىل مامرسة الدعارة.  أّما بالنسبة إىل حاالت »جهاد  ة األردنيّ ات يف املالهي الليليّ الكثري من النساء التونسيّ

النديم، ونظرة و مؤسسة املرأة الجديدة. أنظر/ي أيضاً للرابط التايل: 
http://nwrcegypt.org/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%82%d9%88%d8%a9-

/%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d8%b4-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%af

انظر/ي الدراسة حول طرق وأساليب القضاء عىل التحرّش الجنيس يف مرص، 
http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/DOKUMENTE/English_Documents/Sexual-Harassment-Study-Egypt-Final-EN.pdf

انظر/ي الدراسة املشار إليها سابًقا حول طرق وأساليب القضاء عىل التحرّش الجنيس يف مرص، 
http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/DOKUMENTE/English_Documents/Sexual-Harassment-Study-Egypt-Final-EN.pdf

http://www.hrw.org/news/2013/07/03/egypt-epidemic-sexual-violence

من أبرز األمثلة عىل ذلك حكم  الرباءة الذي صدر يف مارس/آذار ۲۰۱۲ ملصلحة الضابط الوحيد يف الجيش املرصي الذي اتُّهم مبحاولة القيام "بفحص العذريّة"، األمر 
الذي يشّدد عىل غياب أّي نوع من املحاسبة ألولئك املسؤولني عن العنف الجنيس ضّد النساء.

#http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/11/sexual-violence-egypt-police-initiatives.html انظر/ي
http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/DOKUMENTE/English_Documents/Sexual-Harassment-Study-Egypt-Final-EN.pdf :انظر/ي الدراسة السابق ذكرها
يف مارس/آذار ۲۰۱۱، أدخل املجلس األعىل للقّوات املسلّحة بعض التعديالت عىل قانون العقوبات ماّم زاد العقوبات عىل أشكاٍل متنّوعة من التحرّش الجنيس 

ة. للمزيد من التفاصيل انظر/ي:  واالعتداءات الجنسيّ
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/MDE12/013/2013/en/579010c2-d145-46b2-9e11-10ebad5dbb4f/mde120132013en.pdf. يستخدم النظام القضايئ يف مرص 

املواد ۲٦٨ و۲۷٨ و۲۷٩ من قانون العقوبات ملعاقبة "هتك عرض" النساء.
لقد أعلنت السلطات املرصيّة عن ترشيعٍ جديد ملكافحة التحرّش الجنيس يف أكتوبر/ترشين األول ٢۰۱۲ ومجّدًدا يف فرباير/شباط ۲۰۱۳.

ة( انظر/ي: http://www.tuniscope.com/index.php/article/35362/actualités/societe/femmes-t-103810#.UrCdzmG9KSP )باللغة الفرنسيّ
ة ٢۰۱۳،  ة حول معاملة األشخاص يف تونس"، منظمة الهجرة الدوليّ انظر/ي "دراسة استكشافيّ

http://publications.iom.int/bookstore/free/Etude_sur_la_traite_des_personnes_enTunisie.pdf.pdf  )باللغة الفرنسية( و أنظر/ي لتقرير حول اإلتجار بالبرش لعام 

http://photos.state.gov/libraries/tunisia/231771/PDFs/trafficking%20in%20persons%20report%202013_001.pdf2013: تقارير رسدية: تونس
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ات يذهنب إىل سوريا يف األوقات الحاليّة94، فإذا ثبتت صّحتها، فسوف تشّكل موطن  النكاح« املزعومة والتي يقال يف إطارها إّن نساًء تونسيّ
قلٍق آخر غاية يف الخطورة. باإلضافة إىل ذلك، تشّكل التحرشات والتهديدات التي يتعرّض لها ناشطات حقوق النساء مصدرًا إضافياً  للقلق.

ة إزاء تزايد العنف ضد النساء استجابات الحكومة التونسيّ
ات يف أواخر شهر  ة للنساء الدميقراطيّ ة التونسيّ كام تبنّي من خالل املحكمة الصورية للنساء الناجيات من العنف والتي نظمتها الجمعيّ
ة التاّمة عن الفشل يف  ة عن االنتهاكات ضّد النساء، واملسؤوليّ ة األساسيّ ة املسؤوليّ ديسمرب/كانون األول ٢۰۱۳، »تتحّمل السلطات الرسميّ

حامية النساء وإعطائهّن الدعم املناسب95«.

ولكّن الدستور التونيس الجديد الذي تّم التصويت عليه يف يناير/كانون الثاين ٢۰۱٤ يبعث أمالً جديداً ويعترب األكرث تقدماُ  بني دول جنويب 
ة. يضمن  الدستور الجديد املساواة بني الرجال والنساء أمام القانون ويف الحقوق  ة سياسيّ ات انتقاليّ ورشقي املتوسط التي متّر بعمليّ
َخبة، كام يلزم الدولة باتخاذ التدابري الالزمة  تَ والواجبات دون متييز، ويضمن املناصفة يف توزيع املناصب بني الجنسني يف كّل الهيئات املُن

للحد من  العنف ضد النساء96. ولألسف يبقى التمييز القائم عىل النوع االجتامعي  يف نطاق األرسة.

2.5 العنف ضّد النساء املّتصل باألزمة االقتصاديّة يف أوروبا
ة املتّخذة استجابًة إىل الركود االقتصادي أثٌر عىل تعرّض النساء  ة واإلقليميّ لقد كان لتداعيات األزمة االقتصاديّة األخرية والتدابري الوطنيّ
ة األخرية،  وقد وثقت  للعنف وحاميتهن منه. ويجدر التأكيد عىل أّن العنف ضّد النساء كان موجوًدا قبل األزمة االقتصاديّة واملاليّ
االقتصاديات والناشطات النسويات يف أوروبا اىل أي مدى كانت السياسات االقتصادية يف العديد من الدول مرتدية وحساسة للنوع 
االجتامعي. وقد كان للتخفيضات يف اإلنفاق العام وتراجع إمكانية الحصول عىل العمل املأجور والخدمات العاّمة، الذي مل يكن أصالً 

متساٍو بني الجنسني، أثٌر حاد عىل النساء حيث عرّضهن ملخاطر جديدة ومتزايدة.

يف ترشين األول/أكتوبر ۲۰۰٩، أجرت منظمة أوكسفام ومجموعة الضغط النسائية األوروبية )EWL( بحثًا حول تأثري الركود االقتصادي 
األخري عىل فقر النساء يف االتحاد األورويب. وقد أشار التقرير الناتج عن هذا البحث إىل »ظروف عمل غري مستقرّة ومتييز متزايد يف 
ة الوصول إىل الخدمات وتزايد نسب العنف األرسي،  سوق العمل مع تحّوٍل إىل العمل غري النظامي وارتفاع نسب الفقر وتراجع إمكانيّ

باإلضافة إىل تخفيضات يف بعض خدمات الدعم الحيويّة«97.

ة دراسًة أخرى بعنوان »مثن التقّشف- التأثري عىل حقوق النساء  ة األوروبيّ ويف ترشين الثاين/نوفمرب ٢۰۱٢، قّدمت مجموعة الضغط النسائيّ
واملساواة بني الجنسني يف أوروبا«. وقد استندت فيها إىل البيانات املقّدمة من الدول األعضاء الثالث عرشة يف املجموعة. وقد أشارت هذه 
الدراسة إىل أّن »سياسات التقّشف يف أوروبا تقّوض حقوق النساء وتكرّس انعدام املساواة املوجود أصالً بني الجنسني وتستحدث مكامن 
ة تحقيق تقّدٍم اقتصاديٍّ مستدام يف أوروبا. أما التدابري األخرية التي اتّخذتها الدول األعضاء  جديدة من انعدام املساواة وتعيق إمكانيّ
ة، فقد وقع تأثريها األشد عىل  ة األوروبيّ يف االتحاد األورويب لتقليص النفقات العامة، وهي الدول التي تعرضت لعقوبات من املفّوضيّ
ة  ة صنع القرار االقتصادي، أي النساء واألطفال واملسّنني«98. يعكس تقرير مجموعة الضغط النسائيّ أولئك الذين ال صوت لهم يف عمليّ
ة تقارير مختلفة وضعتها الكثري من االقتصاديّات النسويات يف أوروبا99 وهو بالتايل يحّذر من أثر تقليص النفقات يف القطاع  األوروبيّ
العام عىل النساء. ويف الواقع، تبلغ نسبة النساء من بني العاملني يف القطاع العام يف االتحاد األورويب %69.2. وتعترب حّصة النساء األعىل 
يف قطاعي العمل الصحي واالجتامعي )%78.4( ويف قطاع الرتبية )%71.5(. وتعمل ۳٨% من جميع النساء العامالت يف االتحاد األورويب 
يف القطاع العام، وترتاوح نسبتهّن بني %22.5 يف رومانيا إىل %49.1 يف السويد«100. وبالتايل كان للركود االقتصادي وتدابري التقّشف التي 

ة. أعقبته تأثرٌي مدّمر عىل األنشطة القاعدية والهادفة اىل إنهاء العنف ضّد النساء يف بعض الدول األوروبيّ

د ذلك أيًضا من خالل ترصيٍح ملفتي  ة التونيس لطفي بن جّدو أّن حاالت جهاد النكاح موجودة يف تونس. وقد تأكّ  يف سبتمرب/أيلول 2013، رصّح وزير الشؤون الداخليّ
ة سهام بادي أنّه ما من معلوماٍت أو  ة الشيخ عثامن بطيخ. ولكن يف نوفمرب/ترشين الثاين ٢۰۱۳، أعلنت وزيرة شؤون املرأة والعائلة التونسيّ الجمهوريّة التونسيّ

ة حول أّي حالة من ما يعرف بـ"جهاد النكاح". تقارير رسميّ
http://femmesdemocrates.org :انظر/ي 

 انظر/ي املادة ۲۰ و ٤۰ من الدستور التونيس الجديد
ة؟ الفقر واإلقصاء  ة حول النوع االجتامعي واملعنونة: "أزمٌة غري مرئيّ ة األروربيّ  انظر/ي ورقة العمل التي أنجزتها منظمة أوكسفام وجامعة الضغط النسائيّ

االجتامعي للنساء يف االتحاد األورويب يف وقت الركود"، آذار/مارس ٢۰۱۰، 
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/an-invisible-crisis-womens-poverty-and-social-exclusion-in-the-european-union-a-111957

ة: "مثن التقّشف- التأثري عىل حقوق املرأة واملساواة بني الجنسني يف أوروبا"، ترشين الثاين/نوفمرب ٢۰۱٢،  ة األوروبيّ انظر/ي تقرير جامعة الضغط النسائيّ
http://www.womenlobby.org/news/ewl-news/article/ewl-publishes-report-on-impact-of

ة:  ة فاوسيت الربيطانيّ  انظر/ي عىل سبيل املثال البحث الذي نرشته جمعيّ
http://www.fawcettsociety.org.uk/budget-2013-helping-or-hurting-women/#sthash.otsR0oH7.dpuf

ة "مثن التقشف - التأثري عىل حقوق املرأة واملساواة بني الجنسني يف أوروبا". ة األروبيّ انظر/ي التقرير السابق ذكره الصادر عن جامعة الضغط النسائيّ
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مثّة مصدر آخر للقلق يف مجال حقوق النساء وهو األراء املحاِفظة التي انترشت يف أوروبا، والتي ميكنها أن تقّوض حقوق النساء بشكٍل 
خطري. لنأخذ عىل سبيل املثال »قانون الحّد من اإلجهاض« الذي تّم اعتامده يف إسبانيا101.

فيام ييل، سنعرض ثالث دراسات حاالت إفرادية من إسبانيا وقربص وفرنسا، وهي تشري إىل هذه االتجاهات.

إسبانيا
يف إسبانيا، تّم تخفيض انعدام املساواة بني الجنسني بشكٍل مطّرد منذ بداية القرن الحادي والعرشين. ولكن مع بداية األزمة االقتصادية 
واملالية يف عام ۲۰۰٨، انعكس هذا االتجاه. يف الواقع، أّدت األزمة إىل تعميق الفجوة بني الجنسني فيام يتعلّق باألجور والوظائف بدواٍم 
جزيئ. وخالل السنتني األخريتني فقدت الكثري من النساء وظائفهّن. ويف عام ۲۰۱۰، وصل الفرق يف األجور بني الرجال والنساء إىل %29.1 وقد 
شغلت النساء ۷٦% من الوظائف بدواٍم جزيّئ102. ويف عام ٢۰۱۱، بلغت نسبت النساء الاليت يحصلن عىل الحّد األدىن من األجر السنوي 
%16.31 مقارنًة بنسبة ٦,۸% من الرجال.103 وقد ارتفعت أيًضا نسبة الوظائف غري املعلنة بني النساء العامالت يف إسبانيا، وبشكٍل خاص 
ة  ة االقتصاديّة هي من بني العوامل األساسيّ بني النساء املهاجرات، ماّم يحرمهّن من الضامن االجتامعي والخدمات الصحية. ومبا أّن التبعيّ
التي متنع النساء من الطالق أو من التبليغ عن العنف الذي يتعرّضن له عىل يد الزوج أو الرشيك، بات من الواضح أّن انعدام األمن 
ة القانون األسايس٢۰۰٤/۱ املتعلّق بتدابري الحامية املتكاملة  الوظيفي والبطالة وانخفاض الدخل هي من العوامل التي تقلل من فعاليّ
ة يف مالحظاتها حول التقرير  ملكافحة العنف القائم عىل النوع االجتامعي104. ولكن، وبحسب ما أشارت بعض املنظّامت غري الحكوميّ
ة القضاء عىل جميع أشكال العنف ضّد املرأة(، فقد فشلت الدولة أيًضا يف  الذي قدمته الحكومة اإلسبانية بشأن اتفاقية سيداو )اتفاقيّ
االلتزام بواجبها القانوين يف تأمني الحامية للنساء ضحايا العنف، مبا يف ذلك الحامية االقتصاديّة وتوفري املأوى والحامية الفّعالة ألطفال 

الضحايا. ونتيجة ذلك، فإن %80 من النساء اللوايت قُتلن عىل يد أزواجهّن أو رشكائهّن مل يكّن قد بلّغن سابقاً عن تعرّضهّن للعنف.

وبدالً من اعتامد تدابري خاّصة ملكافحة انعدام املساواة املتزايد واالستجابة لالستضعاف املتزايد الذي تعاين منه النساء، اعتمدت الحكومة 
نوعني من السياسات التي تنطوي عىل متييز ضّد النساء بشكٍل مبارش وغري مبارش.

ة املخّصصة  ة، حيث خّفضت امليزانيّ ة تدابري تقّشفيّ أّواًل، تحت والية البنك املركزي األورويب وصندوق النقد الدويل، تبنت الحكومة اليمينيّ
للربامج الخاّصة وفّككت الخدمات العاّمة يف الوقت الذي شّجعت فيه عىل الخصخصة يف قطاعي الرتبية والصحة وّخفضت عدد العاملني 
يف القطاع العام وأجورهم. وقد أّدى ذلك إىل تقليص اإلنفاق العام عىل الخدمات االجتامعّية، ونقل عبء االهتامم باألطفال واملسّنني 

وذوي االحتياجات الخاّصة من القطاع العام ليك يلقى عىل كاهل النساء105.

ة املحافظة الترشيع التقّدمي. فقد ألغت الحكومة مادة الرتبية عىل  ا، أعاقت السياسات الذكوريّة والتمييزيّة املتأثّرة باإليديولوجيّ ثانيً
ة لتحقيق املساواة بني الجنسني ألكرث من  املساواة بني الجنسني وحقوق املثليّني من املنهج الدرايس، وقد أّجلت اعتامد الخطّة االسرتاتيجيّ
ة بني الرجل واملرأة. وتبنت  ا للامدة ۱۷ من القانون األسايس ٢۰۰۷/۳ املتعلّق بتحقيق املساواة الفعليّ سنة ونصف السنة، ماّم شّكل خرقً
الحكومة أيًضا مرشوع قانون ليحل محّل القاون األسايس ٢۰۱۰/٢ حول اإلنهاء االختياري للحمل وتقييد الحق يف اإلجهاض علامً بأن هذا 
ضد إرادة الشعب االسباين.106 إذا ما تم إقراره، سوف تكون النساء مجدداً مضطرة للخضوع لعمليات اإلجهاض غري القانونية غري اآلمنة 

أو السفر إىل الخارج ملن تستطعن تحمل تكاليف ذلك. 

 انظر/ي البيان الصحفي الصادر عن الشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان يف ٢۳ كانون الثاين/يناير ۲۰۱٤، 
http://www.euromedrights.org/eng/2014/01/23/anti-abortion-law-in-spain-a-worrying-step-backwards-for-womens-rights

ة، ۲۰۱٢( ة )األزمة والتمييز يف األجور بني الجنسني، اللجنة العاّمليّ  انظر/ي الرابط التايل باللغة اإلسبانيّ
 C”Crisis y Discriminación salarial de género, Comisiones Obreras“, 2012

http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub85343_Crisis_y_discriminacion_salarial_de_genero.pdf

ة(  انظر/ي الرابط التايل: http://www.rtve.es/noticias/20130628/salario-medio-mujeres-23-ciento-inferior-hombres/700820.shtml )باللغة اإلسبانيّ
 انظر/ي القانون األسايس ۱/۲۰۰٤ املتعلّق بالعنف ضّد النساء.

 Las asociaciones de mujeres ante el empleo, la violencia de género y la participación, XXII Taller de :ة  انظر/ي املرجع التايل باللغة اإلسبانيّ
ة حول العمل والعنف الجنيس ومشاركة  ات النسائيّ PolíticaFeminista“, Fórum de Política Feminista ، مدريد، ۲۰۱٢ )ورشة عمل املنتدى السنوي للجمعيّ

ة( النساء يف الحياة السياسيّ
نظر/ي الرابط التايل: 

 http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/mas-de-40-organizaciones-denuncian-la-supresion-de-educacion-para-la-ciudadania/20130116123022086791.html

ة من أجل املشاركة واملساواة عىل الرابط التايل:  ات النسائيّ ة( و البيان الصادر عن فريق التنسيق للجمعيّ )باللغة اإلسبانيّ
http://coordinadoracompi.wordpress.com/2013/03/04/asociaciones-de-mujeres-piden-mas-politicas-de-igualdad-y-conciliacion

ة لحقوق اإلنسان السابق ذكره، ٢۳ كانون الثاين/يناير ٢۰۱٤عىل الرابط التايل:   )باللغة اإلسبانية( باإلضافة للبيان الصحفي الصادر عن الشبكة األورو-متوسطيّ
http://www.euromedrights.org/eng/2014/01/23/anti-abortion-law-in-spain-a-worrying-step-backwards-for-womens-rights
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عىل الرغم من إصالح الحكومة اإلسبانية  لقانون العقوبات وفقا لقواعد االتحاد األورويب بشأن تجريم الزواج القرسي والتحرش، فإنه 
يزيل أيضا ظرفا مشددا للعنف الذي يرتكب أمام القرص. وعالوة عىل ذلك، تبنت الحكومة مرشوع قانون إلصالح القانون العضوي 

2004/1 ضد العنف القائم عىل النوع االجتامعي، يعيد طرح الوساطة بني الضحية والجاين. 

مل يتّم اعتامد مقاربة النوع االجتامعي ومل يتّم اتخاذ أيّة تدابري ملواجهة التداعيات الوخيمة الناتجة عن التدابري التي اتُخذت للتصّدي 
ا املوزانة العاّمة املخّصصة لتحقيق املساواة بني الجنسني. ويف عام ٢۰۱۳، خّفضت  لألزمة. عىل العكس متاًما، فقد خّفضت الحكومة جذريً
الحكومة موازنتها املخّصصة لتعزيز املساواة بني الجنسني والقضاء عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي بنسبة ٢٤ باملائة، أي أكرث 
بثالث مرّات من التخفيضات التي حصلت يف موازنات وزارات أخرى )8.9 باملائة( .. وانخفضت املوازنة املخّصصة لتعزيز املساواة عىل 
مدى السنتني املاضيتني بنسبة ۳٩ باملائة فيام تّم تخفيض تلك املخّصصة ملكافحة العنف ضّد النساء بنسبة ٢۷ باملائة.107 كنتيجة متثل 
املوزانة املخّصصة لتحقيق املساواة بني الجنسني ومكافحة العنف القائم عىل النوع االجتامعي 017,  باملائة من إجاميل النفقات العامة 
يف البالد. وعالوة عىل ذلك، عندما تم إلغاء اإلدارة الحكومية املعنية بتحقيق املساواة يف عام 2010, جرت إعادة هيكلة معهد املرأة الهيئة 
الوحيدة املخصصة للحد من عدم املساواة بني الجنسني، ليتمكن من توفري الخدمات ملجموعات أخرى من الفئات الضعيفة التي كانت 
اً أّن معايري اختيار مقرتحات  ة إىل أدىن حّد، وقد بدا جليّ تستفيد  من خدمات اإلدارة سابقا. وانخفض التمويل العام للمنظّامت النسائيّ

ات.108  املنح لعام ٢۰۱۳ يف معهد املرأة هدفت إىل إقصاء هذه الجمعيّ

ة ضمن اإلصالح القانوين الذي متت املوافقة عليه يف ديسمرب/كانون  هذا وقد ألغت الحكومة االسبانية املادة ٢٨ من قانون اإلدارة املحليّ
األول 2013. سيؤّدي هذا االصالح إىل إغالق مئات املراكز البلديّة التي تعمل عىل متكني النساء ومكافحة العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البالد109. 

باإلضافة إىل هذه التدابري، ال ميكن منح اللجوء يف إسبانيا للنساء ضحايا اإلتجار لغاية االستغالل الجنيس ألن قانون اللجوء مل يتضمن 
نصاً بهذا الشأن. أما بالنسبة إىل النساء املهاجرات اللوايت انتهت مّدة إقامتهّن يف إسبانيا، فقد تّم حرمانهن يف عام ٢۰۱۳ من الخدمات 

ة. ة األساسيّ الصحيّ

وأخرياً، لقد ساهم العديد من أعضاء الحكومة والربملان يف جعل عدم املساواة بني الجنسني تبدو أمراُ طبيعياُ والتقليل من إشكالية 
العنف القائم عىل النوع االجتامعي باستخدام ترصيحات متحيزة جنسياً والتي تعترب أن النساء يأتني باتهاماٍت باطلة وأنهن ال يعتربن 

ة النساء للرجال110. ة املتعلّقة بالجنسني وتبعيّ ضحايا. تعّزز هذه الترصيحات القوالب النمطيّ

قربص
لسوء الحظ، من غري املمكن يف هذه املرحلة تحديد أو تقييم تأثري تدابري التقّشف التي اتّخذتها قربص عىل املساواة بني الجنسني، حيث 
ال تزال يف مراحل التطبيق األوىل وما من معلوماٍت موثّقة عن أثرها. وبالرغم من ذلك، ميكن اإلشارة إىل أّن النقاشات املعنية باألزمة مل 
تنطِو عىل أي منظوٍر للنوع االجتامعي ومل يرد إدماج هذا املنظور بني املبادئ التوجيهية لعملية صنع القرار السيايس يف قربص. يرتبط 
ذلك أيضاً بغياب النساء عن عملية صنع القرار )يضم الربملان القربيص سبع نساء فقط من أصل ۵٦ برملاين( وغياب تام ألية استشارات 

مع مجموعات ومنظامت غري حكومية نسائية.

صحيٌح أّن وقع الركود االقتصادي يف قربص ظهر متأّخراً مقارنًة مع دوٍل أخرى من االتحاد األورويب إاّل أنّه انعكس يف ارتفاٍع غري مسبوق 
يف معّدل البطالة وانخفاض األجور مام أثّر بدوره عىل معّدالت الفقر واإلقصاء االجتامعي للنساء والرجال. إاّل أّن هذه اآلثار كانت أكرث 
قسوة عىل أعضاء املجموعات املستضعفة التي كانت أساساً تواجه الكثري من املصاعب. وتتضّمن هذه املجموعات املسّنني )ما فوق سّن 
الخامسة والستني( والشباب بني الثامنة عرشة والرابعة والعرشين من العمر واألمهات العازبات إضافًة إىل املهاجرين من مواطني دول 
العامل الثالث. وكان األثر كبرياً عىل النساء وذلك نتيجًة لتوزيع األدوار التقليدي بني الرجال والنساء يف مجال العمل والرتبية واألفكار 

املنترشة بشأن أدوار الوالدين بشكٍل خاص. 111 
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ة(، الصفحة ٦۷  املرجع السابق. انظر أيضاً الدراسة السابق ذكرها “Las asociaciones de mujeres ante el empleo” )باللغة اإلسبانيّ
 املرجع السابق.

ة(  انظر/ي الرابط التايل: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/12/15/actualidad/1323955647_707788.html )باللغة اإلسبانيّ
 انظر/ي الرابطني التاليني: http://www.publico.es/espana/427431/gallardon-la-libertad-de-maternidad-hace-a-las-mujeres-autenticamente-mujeres و 

ة( http://www.eldiario.es/sociedad/datos-demuestran-Toni-Canto_0_104990017.html )باللغة اإلسبانيّ

انظر/ي "وقع األزمة االقتصادية عىل وضع املرأة والرجل وعىل سياسات املساواة بني الجنسني" مجموعة الخرباء يف مجال املساواة بني الجنسني واإلدماج االجتامعي 
والرعاية الصحية والرعاية طويلة األمد. تقرير خارجي محال إىل املديرية العامة للقضاء لدى املفّوضية األوروبية، ۲۰۱۱. 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130410_crisis_report_en.pdf
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عىل الرغم من االرتفاع الحاد يف معّدالت البطالة لدى الرجال والنساء، ال يزال هناك فجوة تبلغ ۱۰ باملائة بني معّدالت املشاركة يف سوق 
العمل )حيث تبلغ مشاركة الرجال 72.9 باملائة مقابل 62.3 باملائة للنساء(. إضافًة إىل ذلك، يصل معّدل العاملة لدى األّمهات ما بني 
الخامسة والعرشين والرابعة والخمسني من العمر إىل 74.5 باملائة مقابل ۹٤ باملائة لدى اآلباء. ومن بني مؤرشات عدم املساواة بني الرجل 
واملرأة يف سوق العمل أيضاً نسبة النساء اللوايت يعملن بدواٍم جزيئ ومبوجب عقود عمل قصرية األجل، وهذه النسبة تصل إىل 55.9 

باملائة. أما التفاوت يف األجور فيسّجل إحدى أعىل النسب يف أوروبا إذ يصل إىل 21.3 باملائة.112 

تجدر اإلشارة أيضاً إىل أّن تخفيض األجور وتجميدها يف القطاع العام قد أثّر عىل النساء بشكٍل كبري نظراً إىل أنّها متثّل غالبية عاّمل هذا 
القطاع وتشغل وظائف مستوياته الدنيا. وإضافًة إىل الوضع االقتصادي املتأزّم الذي تواجهه النساء، تم تخفيض املنافع العامة مثل تلك 
املخصصة لألباء واألمهات العزاب )۸۸ باملائة من الحاالت يف قربص هن أمهات عازبات(. من جهٍة أخرى، ارتفعت تكاليف املعيشة بشكٍل 
ملحوظ مع زيادة الرضيبة عىل القيمة املضافة وارتفاع فواتري الكهرباء وغريها من موارد الطاقة كام يف كلفة الرعاية الصحية. ويف هذا 
املجال األخري، ووفقاً لتقارير املنظامت النسائية، باتت النساء متتنع عن القيام بالفحوصات الدورية مثل فحوصات الكشف عن رسطان 

الثدي وعنق الرحم بسبب كلفتها املتزايدة مقابل تراجع الدخل113.

إضافة إىل ذلك، تركت األزمة أثراً ملموساً عىل برامج املساواة بني الجنسني ومتويل املنظامت غري الحكومية النسائية يف قربص مام حّدد من 
جهة نطاق عملها وبخاصٍة قدرتها عىل دعم الفئات املستضعفة بني النساء مثل املسّنات واألمهات العازبات وضحايا العنف وغريهّن، 

وأعاق من جهٍة أخرى مشاركة النساء يف النقاشات حول األزمة االقتصادية وكيفية االستجابة لها.

وقد تراجع التمويل املخصص لتعزيز املساواة بني الجنسني والنهوض بحقوق النساء. عىل سبيل املثال، خفضت اىل النصف موزانة الجهاز 
الوطني للنهوض باملرأة التابع لوزارة العدل، وهو الوحدة السياساتية الرئيسية املعنية بتطبيق سياسات املساواة بني الجنسني، للعامني 
۲۰۱۰-۲۰۱۱. بالتايل، مل يتمّكن هذا الجهاز من زيادة موارده البرشية )عىل الرغم من الدعوات املستمرّة لزيادة الدعم املايل عىل لسان 
املنظامت غري الحكومية والخرباء يف مجال املساواة ولجنة سيداو يف االستنتاجات التي أصدرتها عامي ۲۰۰٦ و۲۰۱۳(. هكذا ازداد اعتامد 
الجهاز عىل الخربة الخارجية وأصبح نطاق عمله محدوداً. وتجدر اإلشارة إىل أّن هذا الجهاز هو الهيئة التمويلية الوحيدة للمنظامت غري 
الحكومية وغريها من املنظامت العاملة يف مجال املساواة وحقوق النساء يف قربص.114 ويف عام ۲۰۱۳، انخفضت املنح السنوية للمنظامت 
النسائية واملنظامت غري الحكومية )والتي كانت ترتاوح بني ۱۰۰۰۰ و۱۷۰۰۰ يورو( بنسبة ۳۰ باملائة مام أضعف نطاق عمل مجموعات 

حقوق النساء115.

كام تم تقليص اإلعانات واملنح املخصصة لتغطية النفقات التشغيلية للمنظامت املحلية واملنظامت غري الحكومية التي تقّدم الرعاية 
وغريها من الخدمات. نذكر عىل سبيل املثال املنحة السنوية التي تخصصها وزارة الصحة للجمعية القربصية املعنية بالتخطيط األرسي 
)وهي املنظمة غري الحكومية الوحيدة يف قربص التي تعمل عىل تعزيز الصحة الجنسية واإلنجابية( والتي انحدرت إىل مستوياٍت غري 
مسبوقة سنة ۲۰۱۰. وقد أجربتها هذه التخفيضات عىل تقليص عدد موظّفيها )إىل موظّفني اثنني فقط( وتعليق خدماتها الرسيرية. وقد 
أدى ذلك إىل تأثريات سلبية عىل إمكانية النساء يف الوصول إىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، وهي أساساً محدودة جداً يف قربص116.

من الواضح أّن التدابري املالية املعتمدة لتقليص النفقات العامة ستؤثّر حتامً عىل متويل برامج املساواة بني الرجال والنساء.

 يوجد يف قربص إطار ترشيعي شامل ملكافحة العنف األرسي، وقد أقرت خطة عمل وطنية ملنع ومكافحة العنف ضمن األرسة
 )2013-2010(. ومع ذلك، يتمثل أحد أكرب التحديات يف مكافحة العنف ضد النساء يف قربص يف أن اإلطار الترشيعي الحايل والسياسات 
الحالية مصممة ملكافحة ’العنف األرسي‘ فقط. ويظل هذا األمر ميثل عقبة ألن تعريف العنف ضمن األرسة هو تعريف محايد من 
ناحية النوع االجتامعي وال يقر بأن النساء هن الضحايا الرئيسيات ملثل هذا العنف، وأن الرجال هم من يرتكبوه. ومبا أن جميع الخدمات 

العامة تعمل ضمن هذا اإلطار، فهناك افتقار كامل للمنظور القائم عىل النوع االجتامعي ولتقديم الخدمات.

وتتسم الخدمات الحكومية لدعم وحامية ضحايا العنف األرسي بأنها غري كافية لالستجابة الحتياجات الضحايا. ويعود السبب الرئييس 
يف ذلك إىل نقص التدريب املنهجي، إضافة إىل معدل التنقل العايل بني مزودي الخدمات الذين يعملون يف الخطوط األمامية. ويوجد 
يف قربص أيضاً أحد أدىن معدالت اإلدانة ملرتكبي العنف األرسي يف أوروبا ومعدالت عالية من استنزاف الضحايا. ووفقاً لدراسة أعدها 
الباحث فيسVeis( 117(، فإن 55 باملائة من الحاالت التي يتم إبالغ الرشطة بشأنها ال تقود إىل إجراء تحقيقات جنائية رسمية. عالوة 

 انظر خدمة اإلحصاءات يف قربص، امللمح اإلحصايئ الخاص باملرأة يف قربص، ۲۰۱۲.
http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/D95240D3A523C89BC2257A9800307B94/$file/Potrait_of_Women_in_Cyprus-2012-151012.pdf?OpenElement

ال يوجد يف قربص نظام رعاية صحية عام
 انظر تقرير الظل الخاص بقربص، اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال العنف ضد املرأة، ۲۰۱۳. 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/CYP/INT_CEDAW_NGO_CYP_13225_E.pdf

www.medinstgenderstudies.org وفقاً ملعلومات من معهد املتوسط لدراسات النوع االجتامعي 
وفقاً ملعلومات من الجمعية القربصية للتخطيط األرسي

فايس كوستاس )٢٠١٠(. التطور الجنايئ لحوادث العنف األرسي: اآلثار و القضايا املثارة: تقرير تحلييل. مراجعة القانون القربيص و األورويب، العدد ١١ ص. ١٠٢-١٢٦

112

113

114

115

116

117



األمناط وتوصيات لتحقيق املساواة والعدالة 29 

عىل ذلك، ووفقاً للدراسة نفسها، فإن أغلبية العقوبات التي يتم فرضها يف قضايا العنف األرسي هي غرامات )74 باملائة(. ومن الواضح 
أنه توجد فجوة يف العدالة يف قربص فيام يتعلق باملالحقة القضائية الناجحة يف قضايا العنف األرسي ضد النساء. تفتقر قربص إىل مركز 
لضحايا االغتصاب، أو خدمات متخصصة لضحايا االغتصاب واالعتداء الجنيس. وما زالت قربص مل توقع عىل اتفاقية املجلس األورويب 
بشأن منع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف األرسي، متذرعًة بأن املصادقة عىل االتفاقية وتنفيذها سيتطلب تكاليف باهظة ضمن 
الظروف االقتصادية الحالية. وتواصل املنظامت النسائية يف قربص القيام بجهود للمنارصة والدعوة تستهدف الحكومة والربملان من أجل 
التوقيع واملصادقة عىل االتفاقية. وختاماً، فعىل الرغم من أهمية االسرتاتيجيات للتواصل مع اليافعني ومع البالغني الشباب يف برامج 
منع العنف ويف التصدي للعنف ضد النساء، إال أن وسائل املنع األساسية ظلت غائبة إىل حد بعيد من السياسات والربامج، والتي تركز 

بصفة أساسية عىل الضحايا البالغني وأطفالهم.

فرنسا 
من غري املمكن تحديد رابط واضح بني األزمة االقتصادية وارتفاع وترية العنف ضد النساء يف فرنسا118، ولكن من الواضح أّن الظروف 

االقتصادية الصعبة قد جعلت النساء يف موقف أضعف وأكرث تعرّضاً للعنف.

صحيٌح أّن أثر خفض العاملة كان أكرب عىل الرجال منه عىل النساء يف بداية األزمة، ولكن بحلول عام ۲۰۰۹ كان معّدل البطالة لدى النساء 
قد تخطّى املعّدل لدى الرجال واستمرّت الهّوة يف التوّسع يف عام ۲۰۱۰119. تتأثر النساء أيضاً بنقص التوظيف حيث يُجربن عىل العمل بدواٍم 
جزيئ120. ولكن وكام يشري االستطالع الوطني حول العنف ضد النساء، تؤدي بطالة املرأة أو الرشيكني إىل زيادة خطر تعرض املرأة للعنف121.

أما األشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر، فغالبيتهم من النساء )4.7 مليون امرأة مقابل 3.9 مليون رجل يف عام ۲۰۱۰( كام أّن ۷۰ 
باملائة من العاّمل الفقراء هم من النساء122. وقد أشارت دراسٌة أجراها االتحاد الوطني للتضامن مع النساء إىل أّن النساء األكرث عرضة 

لخطر عنف جسيم ومتكرر يف فرنسا هّن األجنبيات والنساء اللوايت ال يتعّدى دخلهّن ۸۰۰ يورو.

نتيجًة لعبء الفقر املتزايد جرّاء األزمة االقتصادية، أصبحت بعض النساء غري قادرات عىل تفادي ظروف العنف ألنّهن ال ميلكن موارد 
كافية أو سكن أو ألن لديهن أوالد. بالتايل، يبقني سجينات العالقة الزوجية لوقٍت أطول ويتعرضن ملختلف أشكال العنف )البغاء وخطر 
ر من مآٍو  أكرب بالقتل(. وعىل الرغم من اإلعالن عن ۱٦۵۰ مأوى إضافياً لحاالت الطوارئ يف نوفمرب/ ترشين الثاين ۲۰۱۳، إاّل أّن ما هو متوفّ

للنساء ضحايا العنف يف فرنسا يبقى غري كاٍف مقارنًة مع الحاجة املوجودة123.

النساء يدفعن مثن سياسات التقّشف 
قد كان لسياسات التقّشف التي اعتمدتها الحكومة الفرنسية رّداً عىل األزمة االقتصادية عام ۲۰۰۸ أثٌر كبري عىل النساء. عىل سبيل املثال، 
مل يتم استبدال نصف املوظّفني املدنيني املتقاعدين مام ساعد يف تقليص ۱۵۰۰۰۰ وظيفة متّولها الحكومة بني عامي ۲۰۰۸ و۲۰۱۲ مام أثّر 
بشكٍل أسايس عىل النساء الاليت ميثلن أكرث من ٦۰ باملائة من موظفي الخدمة املدنية124. كام تأثّرت النساء أكرث من الرجال بتقليص 

 بيانات أولية )املصدر: املرصد الوطني للجرائم وردود القضاء الجنايئ(: تشري أحدث األرقام الصادرة عن الINSEE )مكتب اإلحصاء الوطني( يف الثاين والعرشين من 
نوفمرب/ ترشين الثاين ۲۰۱۳ إىل أنّه بني عامي ۲۰۱۰ و۲۰۱۱، تعرّضت 1.2 مليون امرأة بني سن الثامنة عرش والخامسة والسبعني من العمر )۵.۵ باملائة من هذه الفئة 
العمرية( لعنٍف جسدي أو جنيس، وقُتلت ۱٦٦ امرأة عىل يد زوجها الحايل أو السابق أو رشيكها – أي مبعّدل امرأة مقتولة كل يومني ونصف. إضافة اىل ذلك، تفيد 

نسبة ۱٦ باملائة من النساء بتعرّضهن ملحاولة إكراه جنيس أو إلكراٍه جنيس فعيل خالل حياتها بينام بلغ عدد النساء اللوايت وقعن ضحية اغتصاب بني ۲۰۱۰ و۲۰۱۱ ما 
يصل إىل ۱۵٤۰۰۰

 بلغ معّدل البطالة لدى الرجال )وفقاً ملا حددته منظمة العمل الدولية( نسبة 6.9 باملائة عام ۲۰۰۸، و 8.9 باملائة عام ۲۰۰۹، و ۹ باملائة عام ۲۰۱۰، و ۸.۸ باملائة عام 
۲۰۱۱ و9.8 باملائة عام ۲۰۱۲ أما لدى النساء فبلغ نسبة 7.9 باملائة عام ۲۰۰۸، و 9.4 باملائة عام ۲۰۰۹، و 9.7 باملائة عام ۲۰۱۰، و 9.7 باملائة عام ۲۰۱۱ و۱۰ باملائة عام ۲۰۱۲. 

كانت نسبة البطالة لدى النساء دامئاً أعىل من النسبة لدى الرجال يف كافة املجاالت. 
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=ir-irsocmartra13&page=irweb/irsocmartra13/dd/irsocmartra13_paq3.htm

 من أصل 1.5 مليون عامل تحت الطلب )العاملة الناقصة( يف فرنسا يف ۲۰۱۱، كان ۷٦ باملائة منهم من النساء ومعظمهّن يشغلن وظائف بدواٍم جزيئ )قرساً( 
http://www.lecese.fr/sites/ default/files/pdf/Etudes/2013/2013_09_femmes_precarite.pdf

 انظر/ي االستطالع الوطني حول العنف ضد املرأة يف فرنسا واالستطالع حول الجرمية
 أي موظّف ال يتعّدى دخله الشهري ۹٦٤ يورو يُصّنف يف خانة العاّمل الفقراء يف فرنسا 

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Etudes/2013/2013_09_femmes_precarite.pdf

 يف الثاين والعرشين من نوفمرب/ ترشين الثاين خالل طرح الخطة الثالثية للحكومة حول العنف ضد املرأة ۲۰۱۳-۲۰۱٦ 
ر للنساء  http://www.liberation.fr/societe/2013/11/22/le-gouvernement-lance-un-plan-contre-les-violences-aux-femmes_961232 هناك حواىل ال۳۰۰۰ مأوى متوفّ

ضحايا العنف إاّل أّن هذا العدد غري كاٍف إطالقاً نظراً للحاجة املوجودة. وفقاً لوزارة حقوق املرأة، تعرّضت أكرث من أربع مائة ألف امرأة للعنف األرسي يف غضون 
سنتني http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/11/25/le-plan-de-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-est-il-assez-ambitieux_3520064_3224.html كام 

أن الضحايا ال يستفدن من الخدمات اآلمنة واملتخصصة وغالباً ما يلجأن إىل نزٍل عام ال يحصلن فيه عىل الدعم االجتامعي واإلداري أو القانوين املناسب. انظر/ي: 
http://www.senat.fr/rap/a13-162-9/a13-162-95.html toc81

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1460 عام ۲۰۱۱، بلغت نسبة النساء بني املوظّفني املدنيني 61.2 باملائة. انظر
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30  العنف ضد النساء يف سياق التحوالت السياسية واألزمة اإلقتصادية يف املنطقة األورو- متوسطية

املوزانة الخاصة بسياسة الرفاه االجتامعي ألنّها تتحّمل عادًة الجزء األكرب من عبء الرعاية. وقد كان اإلعالن عن هذا التخفيض سيئاً 
للنساء الاليت ميثلن أكرث من ثلثي مزّودي الرعاية إىل األقرباء املسنني. إضافًة إىل ذلك، مل يساعد اإلصالح الذي أدخل عىل برنامج التقاعد 

وإطالة مرحلة املساهمة يف صندوق التقاعد عىل تقليص التفاوت بني الجنسني يف مسائل التقاعد125.

تشكل سياسات التقشف و تعدد دعوات طلبات مقرتحات املشاريع و إشكاليات اللوائح األوروبية مصدر قلق للجمعيات . تستدعي 
حجم وتحديات العنف ضد النساء االعرتاف بأن مهامت وخدمات الجمعيات املتخصصة يف االستامع والدعم وتوفري املأوى للنساء ضحايا 
العنف هي جزء من املصلحة العامة . كام أثّرت سياسات التقّشف يف املوزانة عىل مجموعات دعم النساء. وكانت حمالت االتصال 
والتوعية قد زادت عدد النساء الاليت يقمن بإحالة أنفسهن إىل جامعات الدعم؛ إاّل أّن الدعم وتوفري املأوى املخصص لضحايا العنف 
بحاجة إىل موارد كثرية ليست متوفّرة. إضافًة إىل ذلك، تم تقليص التمويل ملجموعات الدعم املتخصصة للنساء126، مام أجرب بعض 

املنظامت عىل إغالق أبوابها.

مبادرة سياسية إيجابية ملحاربة العنف ضد النساء 
منذ عقد التسعينيات من القرن املايض ظلت فرنسا تتقّدم يف مساعيها ملكافحة العنف ضد النساء عىل الصعيد القانوين. فبعد قانون 
يوليو/متوز ۲۰۱۰ الذي جمع ما بني منع العنف وحامية الضحايا ومعاقبة املعتدين، أصدرت وزارة حقوق املرأة التي أُنشأت عام ۲۰۱۲ قانوناً 
جديداً حول املساواة يعتمد، للمرة األوىل يف إطار ترشيعٍ واحٍد، مقاربًة مستعرضة ملعالجة عدم املساواة  بني الجنسني وينظر مثالً يف 

املساواة يف مكان العمل وحامية حقوق النساء واإلنهاء االختياري للحمل ومحاربة العنف ضد النساء127.

وقد تم إنشاء أو تجديد عدد من الهيئات مثل مجموعة العمل الوزارية من أجل حامية النساء ضحايا العنف ومكافحة اإلتجار بالبرش، 
واملجلس الوطني للمساواة مع لجنته الخاصة بالعنف128. كام يُنتظر أن تصادق فرنسا خالل عام ۲۰۱٤عىل اتفاقية اسطنبول. وعىل عكس 
إسبانيا التي تريد الحّد من عمليات اإلجهاض، وضعت فرنسا موقعاً الكرتونياً عام ۲۰۱۳ لتوفري املزيد من املعلومات حول اإلنهاء الطوعي 
للحمل وصّوت الربملان يف يناير/ كانون األول ٢٠١٤ عىل تسهيل القوانني الخاصة باإلجهاض129. إاّل أّن القانون الحايل ال يضمن إمكانية وصول 
كافية إىل خدمات اإلنهاء الطوعي للحمل محليا130ً. يعود السبب إلنخاض اإلنفاق الصحي و تركيز املستشفيات يف املدن الكبرية و إغالق 

املراكز التي تؤدي اإلنهاء الطوعي للحمل. يتناقض هذا اإلتجاه مع التقدم الذي أحرزته وزارة حقوق املرأة.

أما الخطة الثالثية حول العنف ضد النساء )۲۰۱۳-۲۰۱٦( فسوف توّسع نطاق خط االتصال الوطني للمساعدة )3919(  ليشمل كافة 
أشكال العنف و تلقي االتصاالت كافة أيام األسبوع كام ستضاعف ميزانيته لتبلغ ٦٦ مليون يورو. 131

أخرياً، رفعت فرنسا امليزانية املخصصة للمساواة بني الرجل واملرأة عام ۲۰۱۳ بعد أن كانت قلّصتها عام ۲۰۱۱. فبعد أن كانت تبلغ ۲۸ 
مليون يورو عام ۲۰۱۰، انحدرت إىل ۲۱ مليون عام ۲۰۱۱ و۲۰ مليون عام ۲۰۱۲ وعادت وارتفعت إىل 24.3 مليون يورو عام ۲۰۱۳. إاّل أّن 
جزءاً منها فقط مخصص للعنف ضد النساء وهو مبلغ ضئيل جداً مقابل الكلفة االقتصادية السنوية للعنف والتي تصل إىل مليارين 

ونصف مليار يورو.132

مقارنًة مع حجم املشكلة، تبقى كل هذه الجهود الحميدة غري كافية.

إضافًة إىل ذلك، إّن عودة املجموعات املتحيزة ضد النساء واملجموعات الدينية املتطرّفة والخطابات الرجعية يشّكل تهديداً جّدياً لكل 
املكاسب التي حققتها النساء ولسياسات املساواة.133

  عام ۲۰۰۸، كانت املرأة تحصل عىل نصف ما يحصل عليه الرجل عند التقاعد. انظر تقرير مجلس الشيوخ الفرنيس حول تقاعد املرأة 
http://www.senat.fr/rap/r13-090/r13-0900.html

 عام ۲۰۱٤، تم تخصيص 2.18 مليون يورو للجمعيات الوطنية املعنية بتعزيز حقوق املرأة ومنع العنف ومكافحته، و۷۲۰۰۰۰ يورو لتمويل مجموعات محلية. 
http://www.senat.fr/rap/a13-162-9/a13-162-90.html toc12  انظر/ي

 القانون الصادر يف التاسع من يوليو/ متوز ۲۰۱۰ "حول العنف الذي يستهدف املرأة بصفة محددة، وعنف الرشيك وأثره عىل األطفال" والذي أدرج واجب حامية 
http://www.theguardian.com/world/2014/jan/20/french-mps-equality-law الضحايا إىل جانب تدابري أخرى. للمزيد حول قانون املساواة انظر/ي

 انظر/ي: http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/60_recommandations_projet_de_loi_pour_l_egalite_entre_les_femmes_et_les_hommes-2.pdf )باللغة 
الفرنسية(

http://www.france24.com/en/20140122-france-lawmakers-vote-relax-abortion-legislation انظر/ي 
 انظر/ي http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_ivg_volet2_v10.pdf )باللغة الفرنسية(

 املطروحة يف الثاين والعرشين من ترشين الثاين/نوفمرب http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/11/4e-planVFF_22112013.pdf ۲۰۱۳ )بالفرنسية(
 http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Sfsp/SantePublique/2010/4/405_416.pdf بالفرنسية( و انظر/ي( http://www.senat.fr/rap/a13-162-9/a13-162-90.html # toc12 انظر/ي  

)بالفرنسية(
الحركة الذكورية غالباً ما تكون ممثلة مبا يُدعى مجموعات "حقوق اآلباء" التي تستخدم الوالدية للرتويج ألجندة ضد املساواة بني الرجال والنساء. مثل جمعية 

السيفيتاس مثاًل التي ظهرت عىل العلن خالل التظاهرة ضد القانون الذي يسمح بزواج املثليني
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  "Manifesto des 343 salauds" )بيان ال ۳٤۳ نذل( الصادر تحت العنوان األنيق "ال تلمس عاهريت!" 
http://www.liberation.fr/societe/2013/10/29/343-salauds-clament-leur-droit-a-leur-pute_943288 )بالفرنسية(

 مع أجندة تتضّمن اإلقامة املشرتكة "ُحكامً" أي بطلٍب من أحد الوالدين 
http://www.20minutes.fr/societe/1168579-20130605-grue-jaune-collectif-associations-heterogenes-defense-peres

http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/assembleenat-stop-%C3%A0-la-r%C3%A9sidence-altern%C3%A9e-par-d%C3%A9faut 

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/actualites-69/article/la-residence-alternee-par-defaut )باللغة الفرنسية(. للمزيد من املعلومات حول 

التظاهرات التي سارت بها مجموعاٍت كاثوليكية متشّددة ضد الحق يف اإلنهاء الطوعي للحمل، أنظر/ي
http://www.ldh-france.org/section/paris20/2013/05/10/petition-contre-les-integristes-et-pour-le-droit-a-l-ivg )in French( and : 

http://www.thelocal.fr/20140120/thousands-protests-as-france-set-to-debate-abortion-bi

134

135

ويف نوفمرب/ ترشين الثاين ۲۰۱۳، أثار عدٌد من الشخصيات جدالً يف فرنسا جرّاء التوقيع عىل بياٍن يندد بالقانون الذي طرحته الحكومة 
حول البغاء134. أما سلسلة التحرّكات التي قامت بها مجموعات »حقوق اآلباء« حول الوالدية، والتظاهرات العنيفة التي سارت بها 
مجموعاٍت كاثوليكية متشّددة ضد الحق يف اإلنهاء الطوعي للحمل عىل خلفية الوضع يف إسبانيا، و حتى اإلحتجاجات ضد التعليم 

ها تقّوض حقوق النساء.135 حول قضايا النوع اإلجتامعي، فكلّ



32  العنف ضد النساء يف سياق التحوالت السياسية واألزمة اإلقتصادية يف املنطقة األورو- متوسطية

اآلليات اإلقليمية ملكافحة العنف ضد 
النساء يف املنطقة األورو-متوسطية 

1.6 اآلليات  األوروبية واألورو-متوسطية
يتضمن اإلطار األورويب واألورو-متوسطي  أطر سياسة و أدوات برامجية تتناول العنف القائم عىل النوع االجتامعي عىل املستوى األورويب، 
من خالل كٍل من مجلس أوروبا واالتحاد األورويب. أما املقاربات واألطر القانونية واألدوات فهي عديدة ومتنّوعة ومختلفة من حيث 
التطبيق، وليس هذا االختالف بني التطبيق داخلياً وخارجياً وحسب بل داخل كٍل من هذه املستويات أيضاً. وصحيٌح أّن االستجابات 

الصادرة عن هاتني الهيئتني اإلقليميتني136 تختلف إاّل أنّها إىل حٍد ما متكاملة.

مجلس أوروبا 

اتّفاقية اسطنبول
لقد أطلق مجلس أوروبا )انظر/ي اإلطار 6( العديد من املبادرات الهادفة إىل تعزيز حامية النساء من العنف منذ عقد التسعينيات من 
القرن املايض تّوجت باعتامد لجنة الوزراء »التفاقية مجلس أوروبا حول منع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف األرسي«، يف أيار/ مايو 
۲۰۱۱ يف اسطنبول، وقد ُعرفت باتفاقية اسطنبول وتشّكل أول صٍك ملزٍم قانونياً يف أوروبا لحامية النساء من كافة أشكال العنف.137 وهي 
ها تضع آلية دولية ملراقبة تطبيقها عىل املستوى الوطني. ومن خالل  اتفاقية رائدة وطموحة من حيث نطاق عملها ومحتواها خاصًة أنّ
التوقيع عىل اتّفاقية اسطنبول، تصبح الحكومات ُملزمة بتغيري قوانينها واتّخاذ تدابري عملية وتخصيص موارد ملنع ومكافحة العنف 
ضد النساء والعنف األرسي بشكٍل فاعل.138 تحدد هذه االتّفاقية املعايري املعتمدة والواليات القضائية والتطّورات عىل الصعيد الوطني 

وبخاصة السوابق القانونية املرتبطة بقرارات لجنة سيداو )االتفاقية الدولية للقضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد النساء(. 

إضافة إىل ذلك، ميكن ألي دولٍة التوقيع عىل اتفاقية اسطنبول واملصادقة عليها بغّض النظر عن عضويتها يف مجلس أوروبا، إاّل أّن ذلك 
ذ النفاذ ومبوجب قراٍر تّتخذه لجنة الوزراء إثر معاينة طلبات دول العامل الثالث. مام يعني  يصبح ممكناً فقط لدى دخول االتفاقية حيّ
أّن تأثري اتفاقية اسطنبول ميكن أن يتخطّى الحدود األوروبية وأّن دول العامل الثالث التي ستصادق عليها ستحصل عىل أدوات املساعدة 
واملراقبة الخاصة باالتفاقية لغاية تكييف األطر الوطنية والتنفيذ. وقد أعرب كٌل من املغرب وتونس عن اهتاممهام الشديد بالتوقيع 

عىل اتّفاقية اسطنبول. 

 اإلطار 6: مجلس أوروبا

إّن مجلس أوروبا هو املنظمة اإلقليمية األوىل املعنية بحقوق اإلنسان. يضّم ٤۷ دولة عضو )مبا فيها تركيا( من بينها ۲۸ دولة من 

االتحاد األورويب. وقد وقّعت كل الدول األعضاء عىل االتفاقية األوروبية لحامية حقوق اإلنسان وتخضع بالتايل ملعاينة املحكمة 

األوروبية لحقوق اإلنسان. أما صنع القرار فهو يف يد لجنة الوزراء املؤلّفة من وزراء خارجية كل الدول األعضاء. 

 انظر امللحق ۲ الذي يعرض وصفاً ملّخصاً لهاتني الهيئتني وملجموعة أدوات املنارصة التي تعتمدها الشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان يف االتحاد األورويب. 
 عام ۱۹۹۳، انعقد املؤمتر الوزاري األورويب الثالث حول املساواة  بني الرجل واملرأة تحت عنوان "اسرتاتيجيات من أجل القضاء عىل العنف ضد املرأة يف املجتمع: 

اإلعالم وغريه من الوسائل"؛ التوصية إىل الدول األعضاء حول حامية املرأة من العنف rec(2002)5 التي اعتمدتها لجنة الوزراء يف ۳۰ نيسان/أبريل ۲۰۰۲ خالل االجتامع 
ال۷۹٤ ملمثيل الوزراء؛ قرارات الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا ۱۲٤۷،۱۳۲۷،۱۵۸۲،۱٦۵٤، ۱٦۹۱، ۱۷۲۳، ۱۷۷۷، انظر الالئحة املفّصلة يف املراجع. أنظر/ي للرابط التايل: 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&NT=210

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/thematic_factsheets/Overview_VAW_en.pdf ورقة حقائق مجلس أوروبا" ملحة عن إتفاقية إسطنبول" 
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 اإلطار7: الجمعية الربملانية ملجلس

 أوروبا

إنّها هيئة صنع القرارات يف مجلس أوروبا وهي تضّم 

نهم الربملانات  ۳۱۸ مندوباً )ولكل مندوٍب نائب عنه( تعيّ

الوطنية يف الدول األعضاء الـ ٤۷.

هذه البلدان هي: ألبانبا والنمسا والبوسنة والهرسك وإيطاليا وموناكو والربتغال ورصبيا وتركيا
القرار ۱٦۸۰ )۲۰۰۹( الصادر عن الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا، املادة ۱۱، "قررت الجمعية إنشاء صفة جديدة للتعاون املؤسسايت مع برملانات الدول غري األعضاء يف املناطق 

املجاورة بهدف إثراء تجربة الجمعية يف بناء الدميقراطية واملشاركة يف النقاش السيايس حول التحديات املشرتكة التي تتخطّى الحدود األوروبية"
http://www.conventions.coe.int/treaty/Commun/ChercheNonMembres.asp?CM=14&CL=ENG :انظر املوقع اإللكرتوين ملجلس أوروبا 

ر االتحاد األورويب دعامً بقيمة 4.8 مليون يورو تحت عنوان "تعزيز اإلصالح الدميقراطي يف الجوار الجنويب"  وفّ
http://south-programme-eu.coe.int انظر املوقع االلكرتوين ملجلس أوروبا 

http://south-programme-eu.coe.int/Source/NCP/TunisieEN.pdf :أولويات تعاون الجوار بالنسبة إىل تونس 2014-2012، ص.٦-۵، متوفّرة عىل املوقع التايل 
http://south-programme-eu.coe.int/Source/NCP/MarocEN.pdf :أولويات تعاون الجوار بالنسبة إىل املغرب 2014-2012، ص.٦-۵، متوفّرة عىل املوقع التايل 
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ز النفاذ حتى اآلن إذ تحتاج  ولكن عىل الرغم مام تنطوي عليه اتّفاقية اسطنبول من طموحات، أو رمبا بسببها، مل تدخل االتفاقية حيّ
إىل مصادقة عرش دوٍل عىل األقّل. ولدى إعداد هذا التقرير، كانت مثاين دول قد صادقت عليها )مبا فيها تركيا( ومن بينها ثالث دوٍل 
أعضاء يف االتحاد األورويب )النمسا وإيطاليا والربتغال(.139 يف الواقع، منذ عام ۲۰۱۱، وقّعت ۱۸ دولة عضو يف االتحاد األورويب عىل االتفاقية 
إاّل أنّها مل تصادق عليها بعد )نهاية كانون الثاين/ يناير ۲۰۱٤(. مع ذلك، يعتمد مجلس أوروبا اتّفاقية اسطنبول كمعلٍم ومرجعٍ معياري 

يف تعاونه مع منطقة جنوب املتوسط.

تعاون مجلس أوروبا مع منطقة املتوسط: برنامج الجنوب 
متتد العالقات بني مجلس أوروبا ومنطقة جنوب املتوسط إىل سنواٍت عديدة: يتمتّع كل من املغرب والسلطة الفلسطينية بصفة »رشيك 
تح مجال التصديق عىل العديد من اتفاقيات املجلس  من أجل الدميقراطية« مع الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا )انظر/ي اإلطار 7(، كام فُ
أمام دوٍل غري أعضاء140: وقد انضّمت اآلن تونس واملغرب إىل ست اتّفاقيات ) كتلك املعنية مبسائل ثقافية ورياضية وبيئية عىل سبيل 

املثال(، ووقّعت املغرب عىل ثالث اتّفاقيات إضافية. كام صّدقت ارسائيل عىل عرش اتّفاقيات ووقّعت عىل واحدة إضافية عام ۲۰۱۱141.

بعد الربيع العريب، نظّم مجلس أوروبا تعاونه مع منطقة املتوسط 
ميتّد  األورويب142.  االتحاد  مّوله  الذي  الجنوب  برنامج  من خالل 
هذا الربنامج عىل ثالث سنوات )۲۰۱۲-۲۰۱٤( ويهدف إىل مرافقة 
اإلصالحات الدميقراطية والسياسية يف دول جنوب املتوسط. وهو 
ز عىل األهداف األربعة التالية معتمداً عىل معايري مجلس أوروبا  يركّ
وآلياته وصكوكه ذات الصلة: تعزيز القيم الدميقراطية للحوكمة 
الجيدة )من خالل مضافرة جهود مكافحة الفساد وغسل األموال( 
يف املنطقة، وتعزيز فاعلية القضاء واستقالليته، وتعزيز حقوق 
اإلنسان وحاميتها )بخاصٍة من خالل منع اإلتجار بالبرش(143. عىل 
أرض الواقع، يتم االتفاق عىل مجاالت التعاون يف دول الجنوب وفقاً 
للحاجات التي تُعرب عنها كل دولة. وبالنسبة إىل املغرب وتونس 
حيث تم إنشاء مكاتب ملجلس أوروبا، أتت املساواة بني الرجال والنساء ومكافحة العنف ضد النساء عىل رأس الئحة أولويات التعاون 

للفرتة املمتدة ما بني ۲۰۱۲ و۲۰۱٤. 

الهدف الرئييس بالنسبة إىل تونس هو العمل معاً عىل تكييف القانون التونيس قدر املستطاع مع املعايري الدولية ذات 
الصلة وبخاصٍة مع اتّفاقية اسطنبول. ومن أهم النتائج املرتقبة رفع مستوى الوعي إزاء العنف ضد النساء لدى املسؤولني 
التونسيني والعاملني يف مجال إنفاذ القانون وكذلك تعزيز قدرات املعنيني لتحقيق التناغم بني القانون واتفاقية مجلس 
أوروبا حول منع ومكافحة العنف ضد النساء، باإلضافة إىل بناء القدرات املؤسساتية )خصوصاً عن طريق خطة عمل 
لدعم االسرتاتيجية الوطنية ملنع العنف وجمع اإلحصاءات ذات الصلة(144. وذلك يفسح املجال أمام املزيد من التعاون 

غري النظامي مثالً، عندما وضعت تونس اسرتاتيجية ملكافحة العنف ضد النساء وأحالتها إىل مجلس أوروبا لالستشارة.

ويف املغرب، يتمثل الهدف األول يف نرش املزيد من الوعي حول اتّفاقية اسطنبول لدى الفاعلني الحكوميني والربملانيني وعىل مستوى 
املجتمع املدين )مع احتامل انضامم املغرب إىل هذه االتفاقية( وكذلك لدى املوظفني يف الخدمة املدنية وأعضاء هيئات إنفاذ القانون 
املسؤولون عن تنفيذ القانون، واملساهمة يف توفري خدمات عالية الجودة للنساء ضحايا العنف )مبا يف ذلك من خالل املراكز املتعددة 

االختصاصات للنساء الاليت يواجهن صعوبات(145. وقد أعربت املغرب عن رغبتها يف اعتامد قانوٍن خاص بهذه املسألة.

إضافًة إىل ذلك، تشارك تونس و املغرب يف أعامل الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا مبا يف ذلك يف اللجنة املعنية باملساواة و عدم التمييز. 

أما يف األردن، فال تزال العملية يف بدايتها، يف مرحلة بناء الثقة. ولكن تم اقرتاح بعض األنشطة عىل املدى املتوسط تتّصل بتمكني املرأة 
وحقوقها وبشكٍل خاص مبشاركتها يف الحياة السياسية، وكذلك معالجة العنف ضد النساء. ويف هذا الصدد، سيهدف التعاون كخطوٍة 
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أوىل إىل نرش الوعي بشأن الصكوك واألليات الدولية ملنع ومكافحة العنف ضد النساء، وخصوصاً اتفاقية اسطنبول، وكخطوٍة ثانية، بناء 
قدرات املعنيني املختّصني ومتكني ضحايا العنف146. 

يعقد مجلس أوروبا مؤمترات إقليمية بإنتظام يتم دعوة جميع دول املنطقة إليها وإبالغهم حول إمكانية التعاون، مبا يف ذلك يف ما 
يتعلق بإتفاقية إسطنبول و قضايا النوع اإلجتامعي147 

إىل جانب معايري ومبادئ اتفاقية اسطنبول وإمكانية االنضامم إىل لجنة فينيسيا )انظر اإلطار 8(، يشّكل برنامج الجنوب هذا أداًة قوية 
لدعم دول جنوب املتوسط يف عملياتها االنتقالية وبخاصٍة لدى صياغة دساتري وقوانني من شأنها تعزيز املساواة وحقوق املرأة وحامية 

املرأة من العنف.

http://south-programme-eu.coe.int/Source/NCP/JordanieEN.pdf :أولويات تعاون الجوار بالنسبة إىل األردن 2014-2012، ص. ٤ و۱۰، متوفّرة عىل املوقع التايل 
 عىل سبيل املثال تم عقد مؤمتر إقليمي حول العنف ضد النساء يف أيلول/سبتمرب 2013 يف الرباط و من املتوقع عقد مؤمتر يف تونس حول اإلتجار بالبرش

http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation 
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 اإلطار 8: اللجنة األوروبية للدميقراطية من خالل القانون

إّن لجنة فينيسيا هي الهيئة االستشارية ملجلس أوروبا املعنية بالشؤون الدستورية والتي تقّدم املشورة القانونية لدول 

األعضاء. عضوية هذه اللجنة مفتوحة أمام الدول غري األوروبية وهي تضّم اليوم ۵۹ عضواً: الدول األعضاء الـ ٤۷ يف مجلس 

أوروبا إضافًة إىل ۱۲ دولة أخرى منها الجزائر وإرسائيل واملغرب وتونس. تتكون من أساتذة جامعيني يف القانون العام والدويل، 

وقضاة من املحاكم العليا والدستورية، وأعضاء من الربملانات الوطنية إضافًة إىل عدد من املوظفني يف الخدمة العامة. وتّعينهم 

الدول األعضاء ملدة أربع سنوات ولكّنهم يترصّفون بصفتهم الشخصية148.

اإلطار 9: اإلتحاد األورويب

 االتحاد األورويب هو رشاكة سياسية واقتصادية تضّم ۲۸ عضواً  فّوضوا جزءاً من سيادتهم لتسهيل اتّخاذ القرارات بشأن املصالح 

املشرتكة عىل الصعيد األورويب. أما املواضيع فتتنّوع بني الزراعة والتجارة والبيئة والعدل وحقوق املواطنني وبالطبع السياسات 

الخارجية والدفاعية.

 اإلطار 10: مجلس االتّحاد األورويب

إنّها مؤسسة االتّحاد األورويب التي متثّل حكومات الدول األعضاء املنفردة، حيث يلتقي الوزراء الوطنيني من كل الدول األوروبية 

العتامد القوانني وتنسيق السياسات مبا فيها السياسة الخارجية. ويف كل اجتامٍع للمجلس، تُرسل الدولة الوزير املختّص بالسياسة 

موضوع النقاش. وتلتئم مختلف اجتامعات املجلس كل شهٍر تقريباً.

سياسات االتحاد األورويب ملكافحة العنف ضد النساء ضمن االتحاد

اإلطار القانوين والسيايس ملكافحة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف االتحاد األورويب 
حتى تاريخه، ليس لالتّحاد األورويب )انظر اإلطار 9( أي نص قانوين أو صك ملزم ملكافحة العنف ضد النساء. وتتم معالجة حقوق النساء 
يف اإلطار القانوين األورويب من خالل مبدأ عدم التمييز بشكٍل رئييس. تنّص معاهدة االتحاد األورويب عىل مبدأ املساواة بني الرجال والنساء 
كام عىل مبدأ عدم التمييز )املادة ۲(، كام تضمن رشعة- ميثاق االتحاد األورويب امللزمة للحقوق الرئيسية الحق يف الكرامة )العنوان 
األول( ويف املساواة )العنوان الثاين(؛ وتشتمل عىل تدابري محددة متّصلة بالحق يف السالمة الجسدية والعقلية ومتنع أي شكٍل من أشكال 
التمييز القائم عىل الجنس. عالوة عىل ذلك، وعىل الرغم من أن اإلعالن 19 واملادة 8 من املعاهدة املنظمة لعمل االتحاد األورويب غري 

ملزمني قانونياً ينصان عىل اإلرادة السياسية للدول األعضاء يف مكافحة كافة أشكال العنف األرسي. 
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=726&furtherNews=yes :للمزيد حول ميثاق النساء أنظر/ي 
اسرتاتيجية املساواة بني الرجال والنساء للفرتة املمتدة ما بني ۲۰۱۰ و ۲۰١٥، وثيقة COM)2010(491 ۲۱ سبتمرب ۲۰۱۰. امليثاق األورويب الجديد للمساواة بني الرجال 

والنساء للفرتة املمتدة بني ۲۰۱۱–۲۰۲۰، بروكسل، السابع من آذار/مارس ۲۰۱۱، ُمرفق بخالصات املجلس )7166/11(
 وثيقة عمل املوظّفني 2010(1079/2(SEC املرافقة للوثيقة 491)COM )2010 ص۱۲. ولكن لتاريخه مل يتم تنفيذ الحملة.

  املرجع السابق COM )2010( 491 ص۹  
قرار الربملان األورويب الصادر يف السادس والعرشين من ترشين الثاين/ نوفمرب ۲۰۰۹ حول القضاء عىل العنف ضد النساء )P7_TA)2009(0098(  و قرار الربملان األورويب 

الصادر يف الخامس من نيسان/أبريل ۲۰۱۱ حول أولويات اإلطار السياسايت الجديد لالتحاد األورويب ملكافحة العنف ضد النساء)P7_TA)2011( 0127( و قرار الربملان 
 األورويب الصادر يف السادس من شباط/فرباير ۲۰۱۳ خالل الدورة السابعة والخمسني للجنة وضع املرأة: القضاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات

)P7_TA)2013(0045( 
 تقرير املبادرة الترشيعية هو تقرير يطلب فيه الربملان األورويب من املفوضية إتخاذ مرشوع مبادرة ترشيعية محددة. تم إعداد مسوّدة التقرير من قبل عضو 

الربملان األورويب أنطونيا بارفانوفا مع توصيات إىل املفّوضية حول مكافحة العنف ضد النساء )۲۰۱۳\INL( ۲۰۰٤( اعتمدتها لجنة الربملان األورويب FEMM يف ۳۱/۱۰/ 
۲۰۱۳. يجب اآلن إعتامد التقرير يف جلسة عامة للربملان األورويب

 انظر أيضاً البيان الصحفي الصادر عن مجموعة الضغط النسائية األوروبية يف الثامن والعرشين من ترشين الثاين/نوفمرب ۲۰۱۳ 
http://www.womenlobby.org/news/european-international-news/article/a-new-study-estimates-the-economic?lang=en  قد يسمح "بند تجاوز اإلجراءات" 

)passerelle clause( بعدم اإللتزام باإلجراءات الترشيعية املنصوص عليها ضمن معاهدات اإلتحاد األورويب. مينح تفعيل "بند تجاوز اإلجراءات أساس قانوين واضح 
للعمل ضد العنف القائم عىل أساس النوع اإلجتامعي
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وقد اتّخذ االتحاد األورويب املزيد من االلتزامات السياسية التي استهدفت العنف القائم عىل النوع االجتامعي بالتحديد، من بينها ميثاق 
النساء الذي اعتمدته املفّوضية األوروبية يف آذار/مارس ۲۰۱۰، واسرتاتيجية االتحاد األورويب للمساواة بني الرجال والنساء )۲۰۱۵-۲۰۱۰( 
وأنشطة التنفيذ املتّصلة بها، التي اعتمدها مجلس أوروبا يف أيلول/سبتمرب ۲۰۱۰، وامليثاق األورويب للمساواة بني الجنسني )۲۰۲۰-۲۰۱۱( 

الذي اعتمده مجلس االتحاد األورويب )انظر اإلطار 10( يف آذار/مارس ۲۰۱۱ 149. 

من أبرز االلتزامات التي تنص عليها هذه الوثائق:

العمل عىل استئصال العنف القائم عىل النوع االجتامعي )مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية لإلناث(   •
من خالل وسائل القانون الجنايئ ضمن حدود سلطة االتحاد األورويب

اعتامد اسرتاتيجية شاملة تغطّي كل االتحاد األورويب ملكافحة العنف ضد النساء  •

إطالق حملة توعية عىل مستوى االتحاد إزاء العنف ضد النساء بحلول عام 150۲۰۱۱  •

مكافحة العنف ضد النساء يف العمل الخارجي لالتّحاد مبا يف ذلك جلسات الحوار السيايس والحاالت   •
الفردية، واستخدام سياسات التنمية لتعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة وحاميتها يف زمن النزاع 

وما بعد النزاع151. 

أخرياً وليس آخراً، اعتمد الربملان األورويب عدداً من التقارير والقرارات يف هذا املجال سواًء من خالل التقارير السنوية حول حقوق اإلنسان 
أو تقارير أخرى محددة. وكان قد أعرب عن قلقه إزاء العنف ضد النساء يف القرار ۱۹۸٦. ومؤخراً، دعا الربملان األورويب مراراً إىل إصدار 
توجيٍه أورويب شامل ومبادرات أخرى محددة من خالل القرارات املعتمدة عام ۲۰۰۹ و۲۰۱۱ و۲۰۱۳. 152 يُعّد الربملان األورويب حالياً تقرير 
حول مبادرة قانونية ملكافحة العنف ضد النساء153، بقلم الربملانية انطونيا بارفانوفا، يدعو مجلس أوروبا إىل طرح اسرتاتيجية عىل نطاق 
االتحاد وخطة عمل ملكافحة العنف ضد النساء، كام إىل تعزيز التصديقات الوطنية وإطالق اإلجراءات لالنضامم إىل اتفاقية اسطنبول، 
ويحّث املجلس عىل إعالن سنة أوروبية إلنهاء العنف ضد النساء يف أقرب وقت ممكن وأخرياً يطلب من املجلس تفعيل »بند تجاوز 
اإلجراءات« )passerelle clause( من خالل اعتامد قرار باإلجامع يصّنف العنف القائم عىل النوع االجتامعي )مبا فيه تشويه األعضاء 

التناسلية لدى اإلناث( ضمن الجرائم املذكورة يف املادة ۸۳ )۱( من املعاهدة املنظّمة لعمل االتحاد األورويب154. 

اإلطار 11: املجلس األورويب

ة يف االتحاد األورويب، وهو يحّدد التوّجه السيايس الشامل لالتحاد األورويب. ولكّنه  املجلس األورويب هو أحد املؤسسات األساسيّ

ال ميلك السلطة لتمرير القوانني. يعمل هذا املجلس بقيادة الرئيس املكلّف وهو يضّم ٢٨ رئيس دولة أو حكومة باإلضافة إىل 

ة أشهر عىل األقل. ام كّل ستّ ة. يجتمع هذا املجلس ملّدة خمسة أيّ ة األوروبيّ رئيس املفّوضيّ



36  العنف ضد النساء يف سياق التحوالت السياسية واألزمة اإلقتصادية يف املنطقة األورو- متوسطية

 برنامج ستوكهومل، أوروبا منفتحة وآمنة لخدمة مواطنيها وحاميتهم)c 115/01/2010(  الصادر يف ٤/ ۵/ ۲۰۱۰، ص۱
 املرجع اآلنف الذكر، البند ۲.۲.۳، ص.۱۰

  وثيقة صادرة عن مجلس أوروبا تحت عنوان "توفري مساحة حرية وأمن وعدالة للمواطنني األوروبيني، خطة عمل لتنفيذ برنامج ستوكهومل"، COM)2010(171، ۲۰.۲۰۱۰.٤، ص ٣ و ١٣
للمزيد من املعلومات حول مقرتحات مايو ٢٠١١ انظر/ي املذكرة ۲۰۱۲/۲٩/ الصادرة عن االتحاد األورويب. للمزيد من املعلومات حول حامية حق التنقل و السفر أنظر/ي 

التنظيم املتعلّق باالعرتاف املشرتك بتدابري الحامية يف القانون املدين مبا يكّمل املذكرة ٩٩/۲۰۱۱/ الصادرة عن االتحاد األورويب حول النظام األورويب لحامية حقوق اإلنسان الذي 
ة. للمزيد من املعلومات حول اإلتجار، أنظر/ي للمذكرة ۲۰۱۱/۳٦/ الصادرة عن االتحاد األورويب حول الوقاية من اإلتجار بالبرش ومكافحته ينطبق عىل املسائل الجنائيّ

ة، ۱٦-٩-٢۰۱۳، الصفحة ٤٥. بالنسبة إىل حملة التوعية حول العنف القائم عىل النوع  ة املساواةـ وثيقة فريق العمل )۲۰۱۳( النهائيّ انظر/ي استعراض منتصف املدة السرتاتيجيّ
االجتامعي عىل النطاق األورويب،  فال تزال "عىل الطريق الصحيح  يف عام 2013

دعوات مجلس االتحاد األورويب يف االستنتاجات التي قّدمها يف ٨ آذار/مارس ۲۰۱۰ و ٦ كانون األول/ديسمرب ۲۰۱۲
ة يف ٢۱-٩-٢۰۱۱ عىل الرابط التايل:  ة األوروبيّ انظر البيان الصحفي الصادر عن جامعة الضغط النسائيّ

http://www.womenlobby.org/Press-room/Press-releases/article/eu-must-put-an-end-to-hypocrisy?lang=fr

ة: جهود االتحاد األورويب ملكافحة العنف ضّد املرأة"، السياسة والنوع االجتامعي، ۲۰۰٩، الصفحة ۳٤۱ ة واإلصالحات الداخليّ  سيليست مونتويا "املبادرة الدوليّ
 آميي إيلامن، "العنف الجندري" يف كتيّب أوكسفورد حول الجندر والسياسة، جورجينا وايلن، كارين سيليس، جوهانا كانتوال، س. لورين ويلدون، نيو يورك، دار نرش جامعة 
ة: االتحاد األورويب، املنارصة العابرة للحدود ومكافحة العنف ضّد املرأة، دار  ة إىل القاعدة الشعبيّ أوكسفورد )Oxford University Press(، ۲۰۱۳، سيليست منتويا، من العامليّ

نرش جامعة أوكسفورد، ۲۰۱۳
ة، الصفحة ۷ )۲۰۱۲(۰۰۲۷  قرار الربملان األورويب يف ۲ شباط/فرباير ۲۰۱۲ حول برنامج دافني: اإلنجازات واآلفاق املستقبليّ

ا "للخبث" وأن ينتقل من مجرّد الكالم إىل التحرّك الفّعال عىل أرض الواقع  ة: عىل االتحاد األورويب أن يضع حدًّ ة األوروبيّ  البيان الصحفي الصادر عن جامعة الضغط النسائيّ
ة، بروكسيل، ۲۱ أيلول/سبتمرب ۲۰۱۱ ة، بحسب ترصيح األعضاء يف الربملان األورويب واملنظّامت غري الحكوميّ ة والخارجيّ إلنهاء العنف ضّد النساء والفتيات يف السياسات الداخليّ
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يُضاف إىل ذلك برنامج ستوكهومل )۲۰۱۰-۲۰۱٤( الذي اعتمده املجلس األورويب )انظر/ي اإلطار 11( يف كانون األول/ديسمرب ۲۰۰۹ بهدف جعل 
»أوروبا مكاناً آمناً ومنفتحاً لخدمة مواطنيها وحاميتهم«155. ويهدف هذا الربنامج ضمن جملة أمور إىل تعزيز القوانني اإلجرائية وضامن 
مساعدة أكرث فاعلية لضحايا الجرائم ويشّدد عىل أّن النساء اللوايت يقعن ضحية العنف يشّكلن مجموعًة مستضعفة بحاجة إىل حاميٍة 

أكرب، وبشكٍل خاص إىل حامية قانونية156. 

ويف أيار/ مايو ۲۰۱۰، اعتمدت املفوضية األوروبية خطة عمل ورد فيها أّن »كل اآلليات السياساتية املتوفّرة ستُستخدم لضامن رٍد أورويب قوي 
عىل العنف ضد النساء واألطفال، وبخاصٍة العنف األرسي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث«، كام ينوي اعتامد »وثيقة خاصة باسرتاتيجية 

ملكافحة العنف ضد النساء والعنف األرسي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، تليها خطة عمل خاصة باالتّحاد األورويب«157.

ة املساواة مع برنامج ستوكهومل عندما تطلّب األمر العمل عىل أرض امليدان من أجل مكافحة  من حيث املامرسة، »اندمجت« اسرتاتيجيّ
ة األوروبية يف  ة بربنامج ستوكهومل. وبالفعل، اعتمدت املفّوضيّ ة املتعلّقة باآلليات القانونيّ العنف ضّد النساء. وترتبط أوجه التقّدم األساسيّ
ار/مايو من عام ۲۰۱۱ رزمة مقرتحات تهدف إىل تعزيز حقوق ضحايا الجرمية، مام يعود أيًضا بالنفع عىل النساء ضحايا العنف واملطاردة،  أيّ
ة الحامية  من خالل إرساء حدٍّ أدىن من املعايري حول حقوق ودعم وحامية الضحايا، وبضامن اتخاذ الدول لتدابري الحامية، ليك ال تفقد الضحيّ
التي تتمتّع بها عندما تتنّقل أو تسافر، ومن خالل اعتامد مقاربة النوع االجتامعي حني التصدي لإلتجار بالبرش مع اإلقرار بحقيقة أن اإلتجار 

بالرجال والنساء يجري يف أوضاع مختلفة وبالتايل الحاجة إىل دعم ومساعدة تراعيان النوع االجتامعي158.

ة  ة »إلغاء« التزامها العتامد اسرتاتيجيّ ة األوروبيّ ولكن إن كان هناك من تطّورات يف املجاالت املحّددة السابق ذكرها، فقد قّررت املفّوضيّ
ز عىل أفعاٍل ملموسة ملكافحة العنف يف املجاالت  ة تركّ شاملة عىل مستوى االتحاد األورويب ملكافحة العنف ضّد النساء بحجة أّن »املفّوضيّ
ة عىل اعتامد  ة األوروبيّ ا واضًحا للتحرّك يف إطار معاهدة لشبونة )التسويد ُمضاف(«159. أما عدم قدرة املفّوضيّ ر لها أساًسا قانونيًّ التي يتوفّ
اسرتاتيجيٍة تشمل االتحاد األورويب ملكافحة العنف ضّد النساء منذ عام ۲۰۱۰ عىل الرغم من الدعوات املتكّررة من الربملان األورويب ومجلس 
االتحاد األورويب160، فهي تسلّط الضوء عىل الحاجة إىل اإلطار القانوين املناسب والترشيعات املشرتكة للتعامل مع اإلساءات املنترشة ضد النساء 
ة املتخّصصة والربملان األورويب قد دعت إىل هذا األمر منذ وقٍت طويل،  ة. وكانت املنظّامت غري الحكوميّ والفتيات ضمن الحدود األوروبيّ
مام قد يساهم بشكٍل خاص يف توفري حاميٍة منتظمة وموّحدة للنساء وقد يضمن التيّقن القانوين للمسألة يف كّل أنحاء االتحاد األورويب161. 

برنامج »دافني« )DAPHNE( ملكافحة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف االتحاد األورويب
ة املستخدمة ضمن تحرّك االتحاد األورويب ملكافحة العنف ضّد النساء ضمن حدود االتحاد وهو برنامج  هذا الربنامج هو األداة الرئيسيّ
متويل محّدد. أطلق برنامج دافني يف عام ۱٩٩۷ وقد قاد مّذاك إىل االستثامر يف ما يقارب مئتي مليون يورو. وعىل الرغم أن الربنامج استُحدث 
لتمويل التدابري املساهمة يف »حامية األطفال والشباب والنساء من كافة أشكال العنف«، إاّل أنّه يف الواقع خّصص نصف أمواله  لدعم مشاريع 
ة يف الدول األعضاء ضمن االتحاد األورويب أو الدول  ات أو سلطات محليّ ة وجمعيّ ملكافحة العنف ضّد النساء تديرها املنظامت غري الحكوميّ
ة يف دولهم . وكان الربنامج  ة للنشطاء ومينحهم  قّوة سياسيّ املرّشحة لالنضامم إىل االتحاد. 162 وبحسب الخرباء، يعطي هذا الربنامج مصداقيّ
ة والعابرة للحدود163. يرتكز برنامج دافني II                  عىل  باإلضافة إىل ذلك أداًة مهّمة بالنسبة إليهم للتواصل مع الشبكات اإلقليميّ
ة الشاملة مائة وسبعة عرش مليون يورو. وفيام يتعلّق بربنامج دافني للعام ۲۰۱٤  ته الخمسيّ إنجازات برنامج الفرتة املاضية وتقارب ميزانيّ
ة واملواطنة« ذات النطاق األوسع، استناداً إىل حقيقة  وما بعده، عرّب الربملان األورويب عن قلقه إزاء دمجه ضمن إطار »برنامج الحقوق األساسيّ
ة لهذا الربنامج عن العمل ملكافحة العنف ضّد األطفال والنساء164. وأعربت املنظّامت  أنّه مل يتّم التعبري برصيح العبارة يف األهداف األساسيّ
ة من جهتها عن قلقها إزاء مستقبل برنامج التمويل هذا عىل ضوء األزمة االقتصاديّة الحاليّة165 ويف الوقت الذي تؤثر فيه هذه  غري الحكوميّ

ة املخّصصة لقضايا النوع االجتامعي. ا عىل حقوق النساء وبالتايل يجب رفع امليزانيّ األخرية سلبً

)2007-2013(
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مكافحة العنف ضّد النساء يف إطار التحرّك الخارجي لالتحاد األورويب

اإلطار القانوين والسيايس العام
يرتكز التحرّك الخارجي لالتحاد األورويب عىل األساس القانوين الذي تقّدمه املعاهدات املتّصلة بحقوق اإلنسان وميثاق الحقوق األساسيّة166. 

باإلضافة إىل ذلك، يوفر ميثاق الحقوق األساسية لإلتحاد األورويب إطار عمل حاسم لألعامل الخارجية لدى اإلتحاد األورويب.

ة بدقة بالقانون الدويل وتطويره، واحرتام  تشري هذه املواد، من بني أموٍر أخرى، إىل وجوب أن يلتزم االتحاد األورويب يف تحرّكاته الخارجيّ
حقوق النساء وتعزيزها مبا يف ذلك مكافحة التمييز ضّد النساء وأّي شكل من أشكال سوء املعاملة. وقد حظي هذا االلتزام القانوين 
ة لحقوق اإلنسان )انظر/ي اإلطار  ة« غري امللزمة ومنها عىل سبيل املثال الخطوط التوجيهيّ بالدعم املنتظم من خالل »االلتزامات السياسيّ
12(، عىل الرغم من أّن الالئحة الكاملة لهذه الخطوط قد تكون طويلة جًدا مام يحول دون تعداد النقاط املكّونة لها هنا. يف هذا التقرير، 

سوف نذكر فقط النقاط الرئيسية املرتبطة رصاحًة مبكافحة العنف القائم عىل النوع االجتامعي:

نُرشت الخطوط التوجيهّية لالتحاد األورويب حول العنف ضّد النساء ومكافحة كافة أشكال التمييز ضّد النساء يف 
ة بالنسبة إىل االتحاد األورويب يف كّل تحرّكاته  عام ۲۰۰٨. وقد نّصت هذه الخطوط عىل أّن مكافحة العنف هي أولويّ
وسياساته مبا يف ذلك سياسته الخارجّية.167 باالستناد إىل األهداف التي تّم تحديدها يف آلّياٍت مختلفة لألمم املتحدة، 
تحّدد هذه الخطوط التوجيهّية مجموعًة من األهداف العملّية وأدوات التدّخل )انظر امللحق الرابع(. عىل نحٍو 
مامثل للمقاربة التي تّم تحديدها عىل املستوى الداخيل، تندرج مكافحة العنف القائم عىل النوع االجتامعي تحت 
اإلطار العام لتعزيز املساواة بني الجنسني ومكافحة التمييز بني الجنسني. ولكّن املبادئ التوجيهّية تدعو أيًضا إىل 
اسرتاتيجّياٍت منّسقة محّددة عىل كّل املستويات وتتطّرق إىل مسألة إفالت الجناة من العقاب والوصول إىل العدالة. 
ة لحقوق النساء يف إطار سياسة االتحاد األورويب املعنّية بحقوق اإلنسان يف دول العامل  وتعطي الوثيقة أيًضا األولويّ
ًة للتعامل مع الحاالت الفرديّة شديدة الخطورة. وأخريًا وليس آخرًا، تهدف هذه الخطوط أيًضا  الثالث وتحّدد اسرتاتيجّي
إىل تسهيل تنفيذ أكرب عدد ممكن من املشاريع امللموسة لحامية النساء، بتمويل من اآللية األوروبية للدميقراطّية 
وحقوق اإلنسان أو أّي آلية متويل أخرى ذات عالقة  باالتحاد األورويب أو يف أّي من الدول األعضاء فيه. ويجب أن يتّم 

تحديد التنفيذ امللموس عىل املستوى القطري من خالل اسرتاتيجّياٍت محلّية محّددة. 

اإلطار 12: الخطوط التوجيهية لإلتحاد األورويب املعنّية بحقوق اإلنسان

ة ملساعدة وفود  ة وعمليّ ة بحقوق اإلنسان أدواٍت براغامتيّ تشّكل الخطوط التوجيهية لإلتحاد األورويب املعنيّ

االتحاد األورويب وسفارات الدول األعضاء املوجودة عىل األرض عىل تطبيق سياسة االتحاد األورويب يف مجال 

ة، إاّل أّن مجرّد اعتامدها عىل  حقوق اإلنسان بشكٍل أفضل. عىل الرغم من أنّها غري ملزمة من الناحية القانونيّ

ا عىل أنّها أولويّات بالنسبة إىل االتحاد األورويب. وتنّفذ الجهات الفاعلة  ا قويً املستوى الوزاري يعترب مؤرّشًا سياسيً

ة من خالل تحرّكاٍت محّددة كاملساعي والترصيحات باإلضافة إىل  يف االتحاد األورويب هذه الخطوط التوجيهيّ

ة حول مسائل ترتاوح بني القانون الدويل  الدعم للمشاريع وللمجتمع املدين. هناك حالياً ۱۰ الخطوط توجيهيّ

اإلنساين واملدافعني عن حقوق اإلنسان وصوالً إىل التعذيب وحقوق الطفل. 

وبخاّصٍة معاهدة االتحاد األورويب )تحّدد املادة ۲ من املعاهدة قيم االتحاد األورويب واملادة ۳ أهداف االتحاد األورويب يف عالقاته مع العامل وتشري املادة ٦ إىل ميثاق 
ة ويأيت يف املادة ۲۱ املبادئ امللهمة للتحرّك الخارجي لالتحاد األورويب(، باإلضافة إىل املادة ۲۰٥ من املعاهدة املنظّمة لعمل االتحاد األورويب التي  الحقوق األساسيّ

ة لالتحاد األورويب يحب أن تتبع املبادئ املنصوص عليها يف  تحّدد األحكام العامة املتعلّقة بالتحرّك الخارجي لالتحاد األورويب وتنّص عىل أّن التحرّكات الخارجيّ
ة لالتحاد األورويب يشري برصاحة إىل تطبيق قانون االتحاد، عىل املؤسسات والهيئات  املادة ۲۱ من معاهدة االتحاد األورويب. عىل الرغم من أّن ميثاق الحقوق األساسيّ

ة. للمزيد من املعلومات حول املعاهدة املنظّمة لعمل االتحاد  والدول األعضاء يف االتحاد األورويب أن تحرتم أيًضا امليثاق حول عالقات االتحاد األورويب الخارجيّ
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4.1.html :األورويب انظر/ي نرشة الربملان األورويب عىل الرابط التايل

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173cor.en08.pdf 
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للمزيد من املعلومات حول خطة العمل أنظر/ي: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/genaff/115157.pdf استنتاجات مجلس 
ة، ۰٦-۱٤-٢۰۱۰، الصفحة ۱٦ االتحاد األورويب يف االجتامع الـ۳۰۲۳ ملجلس الشؤون الخارجيّ

ة، ۱۲/۱۱٨٥٥، ۲٥ حزيران/يونيو ۲۰۱۲  مجلس االتحاد األورويب، إطار االتحاد األورويب االسرتاتيجي حول حقوق اإلنسان والدميقراطيّ
 عىل سبيل املثال إعتامد مقاربات مختلفة وفقا لحالة  كل بلد  

ة واالقتصاديّة للنساء مع تركيٍز خاص عىل الدول التي متّر يف مرحلة   املرجع السابق نفسه، الصفحة ۱٦. التحرّكان اآلخران هام: )أ( إطالق حملة هادفة حول املشاركة السياسيّ
ة، )د( تنفيذ تسعة أهداف محّددة من خطة عمل االتحاد األورويب حول املساواة بني الجنسني ومتكني النساء يف التنمية 2010-2015 انتقاليّ

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2011-0244+0+DOC+XML+V0//EN 
 لقرارات ليبيا أنظر/ي: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0095+0+DOC+XML+V0//EN لقرارات مرص أنظر/ي: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0064+0+DOC+XML+V0//EN
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ة عمل االتحاد األورويب حول املساواة بني الجنسني ومتكني النساء يف التنمية )۲۰۱۰-۲۰۱٥(التي اقرتحتها  تتضّمن خطّ
املفّوضّية األوروبّية واعتمدها مجلس االتحاد األورويب يف حزيران/يونيو ۲۰۱۰ يف استنتاجاته حول األهداف اإلمنائّية 
لأللفّية من بني أهدافها التسعة األساسّية "تعزيز دعم االتحاد األورويب للدول الرشيكة له يف مكافحة العنف القائم 
عىل النوع االجتامعي وكّل أشكال العنف ضّد النساء والفتيات". وهي تحّدد أيًضا التحرّكات امللموسة واملؤرّشات 

التي يجب اعتامدها بحلول عام 168.۲۰۱٥ 

يف ۲٥ حزيران/يونيو من عام ۲۰۱۲، اعتمد املجلس األورويب اإلطار االسرتاتيجي حول حقوق اإلنسان والدميقراطّية، 
مرفًقا بـ "خطّة عمل" لتنفيذه169. يهدف هذا اإلطار إىل تعزيز فاعلية ومتاسك سياسة االتحاد األورويب املعنّية بحقوق 
اإلنسان عىل مدى السنوات العرش التالية من خالل اعتامد، من بني أموٍر أخرى، مقاربة أكرث مالمئة170 مع الرشكاء عىل 
املستوى الثنايئ للعالقات، ومن خالل استخداٍم أكرث فاعلية ألدوات االتحاد األورويب للسياسة الخارجّية، مبا يف ذلك 
سياسة الجوار األوروبية. من بني الخطوات امللموسة املتوّقعة للفرتة التي تنتهي يف ۳۱ كانون األول/ديسمرب ۲۰۱٤، 
ة املؤذية وبشكٍل  ثالثة تستهدف مبارشًة العنف ضّد النساء: ")ب( دعم املبادرات ذات الصلة ضّد املامرسات التقليديّ
ة التي تؤثّر عىل األطفال،  خاص تشويه األعضاء التناسلّية لإلناث، )ج( تعزيز الوقاية من الزيجات املبكرة والقرسيّ
)...( و )ه( دعم املبادرات، مبا يف ذلك مبادرات املجتمع املدين التي تكافح العنف القائم عىل النوع االجتامعي وقتل 

النساء"171. 

»  

»  

وقد تبنى الربملان األورويب أيًضا قراراٍت عديدة أخرى من قبيل القرار الصادر يف ۷ نيسان/أبريل ۲۰۱۱ حول استخدام العنف الجنيس يف 
ة  النزاعات يف شامل أفريقيا والرشق األوسط172، والذي تّم تبنيه باإلضافة إىل قراراٍت خاصة حول ليبيا ومرص تدين االعتداءات الجنسيّ
ز عىل اإلصالحات  يف البلدين.173 وقد صدر مؤّخرًا قرار يف الثاين عرش من آذار/مارس ۲۰۱۳ حول وضع النساء يف شامل أفريقيا، والذي يركّ
ة ومن خالل  املطلوبة من أجل تحقيق املساواة بني الرجال والنساء خاصًة من خالل جعلها أولويّة يف خطط عمل سياسة الجوار األوروبيّ
ات النسائيّة174. ة عىل زيادة مساعدتها املاديّة لنساء املنطقة عن طريق املجتمع املدين وبشكٍل خاص الجمعيّ ة األوروبيّ تشجيع املفّوضيّ

ا، إالّ أنّه يقّدم نقاط دخول وأدوات كافية ملموسة لالتحاد األورويب ليك يواجه بجدية مشكلة  صحيٌح أّن هذا اإلطار العام ليس مثاليًّ
ة. فلرنى كيف يُرتجم هذا اإلطار العام يف عالقات  ة والثنائيّ ة وبشكٍل خاص يف سياساته اإلقليميّ العنف ضّد النساء يف سياساته الخارجيّ
االتحاد األورويب مع منطقة جنوب املتوسط، عىل املستويني اإلقليمي والوطني، مع تسليط الضوء عىل أربع دراسات حاالت إفرادية 

)مرص وتونس وليبيا وسوريا(.

اإلطار األورو-متوّسطي: االتحاد من أجل املتوّسط

إطار االتحاد من أجل املتوّسط الذي يتطّرق إىل العنف ضّد النساء: مسار اسطنبول – مراكش - باريس
لقد تّم تطوير مسار اسطنبول – مراكش - باريس يف إطار الرشاكة األورو-متوسطية )والتي أصبحت منذ عام ٢۰۱۰ االتحاد من أجل 
املتوسط( )انظر/ي اإلطار 13(. اجتمع وزراء من الدول الرشيكة يف املؤمتر الوزاري األورو-متوسطي حول تعزيز دور املرأة يف املجتمع عام 
٢۰۰٦، وقد اعتمدوا إطار عمل اسطنبول، ملتزمني بذلك بتعزيز املساواة بني الجنسني وحقوق النساء ومن بينها »مكافحة كافة أشكال 
ة للنساء ضحايا كافة أشكال  العنف ضّد املرأة وضامن حامية املرأة وإعطائها حقوقها من جديد يف حال انتُهكت وحامية الحقوق األساسيّ

العنف وبخاّصٍة العنف األرسي واإلتجار بالبرش واملامرسات التقليديّة املؤذية والعنف ضّد النساء املهاجرات«175.
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اإلطار 13: 

ة  ة برشلونة( هو مبادرة تعاون إقليميّ ة سابًقا/عمليّ االتحاد من أجل املتوسط )االتحاد من أجل املتوسط، الرشاكة األورو-متوسطيّ

ومتعّددة األطراف بني ٤۳ دولة رشيكة )٢٨ دولة عضو يف االتحاد األورويب و۱٥دولة من جنوب املتوسط وإفريقيا والرشق األوسط  
ة(. 176 ة وجامعة الدول العربيّ ة األوروبيّ باإلضافة إىل مشاركة املفّوضيّ

ُعقد املؤمتر األورو-متوسطي الثاين حول تعزيز دور املرأة يف املجتمع يف مراكش يف عام ٢۰۰٩، وأكد املشاركون يف املؤمتر عىل التزاماتهم  
بتعزيز املساواة بني الرجال والنساء بحكم القانون وبحكم الواقع واالستناد مبارشًة إىل املعايري الدوليّة177. وعىل نحٍو متوازٍ، تّم إدراج بعض 
ة التزامهم للقضاء  قة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي بشكٍل خاص: جّدد وزراء الرشاكة األورو-متوسطيّ العنارص امللموسة املتعلّ
عىل كافة أشكال العنف ضّد النساء مبا يف ذلك العنف ضّد النساء يف أوقات النزاعات واإلتجار بالبرش وتقديم الحامية والدعم للضحايا 

ة  والسياساتية املالمئة178. ومقاضاة الجناة وبخاّصٍة من خالل اعتامد وتطبيق التدابري الترشيعيّ

 ولكّن االستنتاجات التالية التي تّم تبنيها يف باريس يف أيلول/سبتمرب ٢۰۱۳ يف املؤمتر الوزاري الثالث مل تكن عىل قدر حاجات النساء امللحة  
ة البيان الختامي الصادر عن هذا املؤمتر واعتربته خطوًة  يف السياق اإلقليمي املضطرب الحايل . يف الواقع، انتقدت املنظّامت غري الحكوميّ
إىل الوراء مقارنًة مع استنتاجات املؤمتر السابق يف 2009، وبشكٍل خاص كونه مل يؤكد برصيح العبارة عىل االلتزام بحكم القانون  لتحقيق 
ة، وكونه مل ميِض قدًما فيام يتعلّق  ة عىل الترشيعات الوطنيّ ات الدوليّ املساواة بني الرجال والنساء وإعطاء األسبقية للمعاهدات واالتفاقيّ
ة مكافحة كافة  بااللتزامات امللموسة لألطراف، من بني أموٍر أخرى179. من ناحيٍة أخرى، تستحّق هذه الوثيقة الثناء كونها حّددت عمليّ
ة وكونها تضّمنت الئحًة أكرث تفصيالً حول التحرّكات والتدابري املمكنة  أشكال العنف والتمييز ضّد النساء كأحد ثالث أولويّات أساسيّ
التي يتعنّي عىل الدول الرشيكة أن تتخذها )والتي ترتاوح بني تدابري التوعية والترشيع واملقاضاة الالئقة للجناة وتأمني الحامية والدعم 

الالزمني للضحايا وتعزيز منظّامت املجتمع املدين ومتكني النساء عىل الصعيد االقتصادي، إلخ.(

تطبيق مسار اسطنبول - مراكش - باريس
ة يكمن عىل صعيد التنفيذ، عىل الرغم من االلتزامات التي أُعلنت يف عام ٢۰۰٩،  ًة يف هذه العمليّ ولكّن العجز األكرب واألكرث إشكاليّ
ة واستحداث موازنات حساسة للنوع االجتامعي180. يف الواقع، مل يكن ملسار اسطنبول  وبخاّصٍة العتامد وتنفيذ خطط العمل الوطنيّ
ة املراجعة الوحيدة التي تّم التخطيط لها عىل  ة متابعة مناسبة ماّم قلل بالتايل من فاعلية مرحلة التنفيذ. وقد انطوت آليّ -مراكش آليّ
عقد لقاءات بني املسؤولني والخرباء الكبار مرّة يف السنة عىل األقل منذ عام ٢۰۰۷. وعىل صعيد املامرسة، مل نعلم إالّ بانعقاد اجتامعني 
من عام ٢۰۰۷ إىل عام ٢۰۰٩، ومل ينعقد أّي لقاء منذ استنتاجات مراكش، عىل الرغم من اإلعالن املتكّرر عن االلتزام بأّن "املسؤولني والخرباء 
ة وتطّورات السياسات ومن  الكبار سيجتمعون مرًّة واحدة يف السنة عىل األقّل من أجل تبادل وجهات النظر حول التوّجهات الوطنيّ
ة  ة والترصيحات آليات مرجعيّ أجل تحديد وتبادل اآلراء فيام يتعلّق باملامرسات الفضىل"181. وبالتايل حتى اآلن، بالكاد تعترب هذه العمليّ
رئيسية يف اإلطار األورو-متوّسطي، ولكن ال يزال هناك حاجة لتطبيقها. وفقاً للمقابالت التي أُجريت إلعداد هذه الدراسة، يجب أن يتم 

عقد  إجتامع مجموعة الخرباء واملسؤولني يف النصف الثاين من عام ٢۰۱٤.

ًة خالل فرتة التقرير. كان هناك ۳ مشاريع عىل الصعيد اإلقليمي وضعها  وبالنسبة للمشاريع، مل تكن مسألة العنف ضّد النساء أولويّ
ز بشكٍل أسايّس عىل متكني النساء عىل الصعيدين االقتصادي واالجتامعي  االتحاد من أجل املتوسط بتمويٍل من االتحاد األورويب وهي تركّ
والتوعية وتعزيز شبكات التواصل. ولكن مؤخرًا نرشت األمانة العامة لالتحاد من أجل املتوسط تقرير التقّدم للعام ٢۰۱۳، وقد أشارت 
ز عىل مكافحة العنف بني طالّب التعليم الثانوي182. باإلضافة إىل ذلك، أطلقت  فيه أنّها تلّقت وقيّمت عىل األقّل مرشوًعا واحًدا يركّ
األمانة العامة لالتحاد من أجل املتوسط مؤخرًا دعوة مفتوحة لتقديم مقرتحات مشاريع تحّث منظّامت املجتمع املدين والسلطات 
ة الصادرة عن مؤمتر باريس  ة عىل عرض مشاريع تتوافق مع األولويّات الثالثة األساسيّ ة وكّل الجهات املعنيّ ة واملحليّ ة واإلقليميّ الوطنيّ
الوزاري، والتي تتضّمن "مكافحة كافة أشكال العنف والتمييز ضّد النساء والفتيات"183. لكن من غري الواضح من أين ستأيت األموال 
لتمويل هذه املشاريع، وهو ما يشّكل مكمن القلق الرئييس. باإلضافة إىل ذلك، عىل االتحاد األورويب واالتحاد من أجل املتوسط التأكد 
ات  ة واالسرتاتيجيّ من تحقيق املزيد من االنسجام والرتابط بني مبادرات االتحاد من أجل املتوسط وخطط عمل سياسة الجوار األوروبيّ

القطريّة لحقوق اإلنسان. 



40  العنف ضد النساء يف سياق التحوالت السياسية واألزمة اإلقتصادية يف املنطقة األورو- متوسطية

ة مع رشكاء جنوب املتوسط سياسة الجوار األوروبيّ

اإلطار الذي يتطّرق إىل العنف ضّد النساء ضمن سياسة الجوار األوروبّية
ة املعّززة بني االتحاد األورويب و ۱۰ "رشكاء من جنوب  أُطلقت سياسة الجوار األوروبّية يف عام ٢۰۰٤ وهي تقّدم إطارًا للعالقات الثنائيّ
ة والربامج والوكاالت. 184 باملقابل، تلتزم  املتوّسط" يف مجاالت التعاون السيايس واالقتصادي والوصول إىل أسواق االتحاد األورويب الداخليّ
ا مع "acquis communautaire" ترشيعات االتحاد األورويب185، مبا يف ذلك احرتام حقوق اإلنسان.  الدول الرشيكة مبواءمة ترشيعاتها تدريجيً

ة: يحّدد البيان املشرتك الصادر  ة األوروبيّ ة يف عام ٢۰۱۱ عىل إثر بيانني أساسيّني صادرين عن املفّوضيّ لقد تجّددت سياسة الجوار األوروبيّ
ا مع جنوب املتوسط" )استجابة االتحاد األورويب للربيع العريب( والبيان املشرتك  ة وازدهارًا مشرتكً يف ٨ آذار/مارس ٢۰۱۱ "رشاكًة للدميقراطيّ
ة املجّددة(.186 لقد هدف  ار/مايو ٢۰۱۱ واملعنون "استجابة جديدة لجواٍر متغرّي" )الوثيقة التي أطلقت سياسة الجوار األوروبيّ الصادر يف ٢٥ أيّ
ة  هذان البيانان إىل االستجابة إىل التحديات واألوضاع الجديدة املنبثقة من الربيع العريب وإىل تعزيز دعم االتحاد األورويب للدميقراطيّ

ات االنتقال السيايس املستمرّة يف العديد من دول جنويب املتوسط. وعمليّ

وفيام يتعلّق بحقوق النساء واملساواة بني الجنسني، تعرتف هاتان الوثيقتان أّن "النساء تؤدي دورًا مهاًم يف التغرّيات يف املنطقة وأّن 
املسائل املتعلّقة  بالنوع االجتامعي سوف يكون لها دورًا مهاًم يف الدعم املستقبيل لالتحاد األورويب"187. وتعيدان التأكيد عىل أنّه بغية 
ا وخصوصاً تعزيز املساواة  ة، يعترب االلتزام بتحقيق حقوق اإلنسان والحريّات األساسيّة رضوريًّ ة الفعليّ دعم التقّدم نحو الدميقراطيّ
ًة كمكافحة العنف ضّد  بني الجنسني ومكافحة كافة أشكال التمييز188. عىل الرغم من أّن هذا االلتزام العام ال يُرتجم إىل مسائل أكرث دقّ
ة من أجل دمٍج أكرب وتدريجّي ملنظور  النساء وال إىل خطواٍت ملموسة أو تدابري تتخذها الدول، ولكن ميكن اعتباره خطوًة أوىل إيجابيّ
ة لحقوق اإلنسان  ة. باإلضافة إىل ذلك، إثر حملة منارصة أطلقتها الشبكة األورو-متوسطيّ النوع االجتامعي يف سياسة الجوار األوروبيّ
ة أخرى، أقرت إستنتاجات املجلس األول الصادرة يف كانون األول/ديسمرب ٢۰۱۱ أيًضا الدور املهّم الذي أّدته النساء  ومنظّامٍت غري حكوميّ
ة  ة هي مكّونات أساسيّ ة السياسيّ يف الربيع العريب مع التشديد عىل أّن "حقوق النساء واملساواة بني الجنسني ومشاركة النساء يف العمليّ
ة واألمن  ملجتمعٍ دميقراطي ولتحقيق تنميٍة اقتصاديّة شاملة"189. باإلضافة إىل ذلك، أعاد كٌل من املمثلة السامية لشؤون السياسة الخارجيّ
يف االتحاد األورويب كاثرين أشتون ومفّوض االتحاد األورويب ستيفان فويل التـأكيد عىل هذا االلتزام يف رسالٍة مشرتكة موّجهة لكّل وزراء 

ة يف االتحاد األورويب يف شباط/فرباير ٢۰۱٢، واعترباه التزاماً يجب أن يخضع للمساءلة. الخارجيّ

بعد سنٍة ، يف أيار/مايو ۲۰۱۲، اعتمدت املفّوضية وثيقة أخرى بعنوان 
»الوفاء بالتزامات سياسة الجوار األوروبية الجديدة«، قيّمت من 
خاللها مدى تنفيذ هذه املقاربة الجديدة، باإلضافة إىل »تقريٍر 
حول أنشطة عام ۲۰۱۱ وخارطة الطريق للخطوات املستقبلية« 
)رزمة سياسة الجوار األوروبية( )انظر/ي اإلطار 14(.190 إاّل أّن هذه 
الوثائق مل ترَق إىل مستوى التحديات الناجمة عن الوضع يف املنطقة، 
وبخاصٍة يف ما يتعلّق بالتقّدم املرجّو عىل صعيد تحديد األولويات 
بشأن حقوق املرأة. يف الواقع، كل ما أىت يف الوثيقة هو أّن »بناء 
الدميقراطية املستدامة يعني أيضاً ضامن املساواة بني الرجال والنساء 
وتعزيز مشاركة النساء يف الحياة السياسية واالقتصادية« وأّن االتّحاد 
األورويب سيستكمل جهوده لدعم حقوق النساء يف املنطقة وضامن 
إدماج املساواة بني الجنسني يف كل أنشطة التعاون ذات الصلة«191 
ولكن من دون جعله عنرصاً رئيسياً وأولوية واضحة. كام أّن هذه 
العنارص ال تُرتجم يف خارطة الطريق للخطوات املستقبلية التي ال تأيت عىل ذكر أي بُعد يتعلق بالنوع االجتامعي يف أهدافها لبناء 

دميقراطية مستدامة وال حتى يف إنجازاتها املرتقبة لعام ۲۰۱۳.

ة، ليست ليبيا وسوريا جزًءا من سياسة الجوار  ة الجغرافيّ ة وتونس. عىل الرغم من األهليّ  الجزائر ومرص وإرسائيل واألردن ولبنان واملغرب والسلطة الفلسطينيّ
ة" ة من خالل "الرشاكة الرشقيّ ة سياسة الجوار األوروبيّ ة بعد. تكّمل ستة دول رشقيّ األوروبيّ

   ال acquis communautaire هي الترشيعات و النصوص الترشيعية و قرارات املحاكم جميعها التي تشكل قانون اإلتحاد األورويب
ة "رشاكة من  ة األوروبيّ ة/نائب رئيس املفّوضيّ ة والسياسة األمنيّ ة واملمثل األعىل عن االتحاد األورويب للشؤون الخارجيّ ة األوروبيّ البيانان املشرتكان الصادران عن املفوضيّ

ة واالزدهار املشرتك مع جنويب املتوسط"، ٨-۳-٢۰۱۱، البيان الختامي )٢۰۰( ٢۰۱۱ و "استجابة جديدة لجواٍر متغرّي"، ٢٥-٥-٢۰۱۱، البيان الختامي )۳۰۳( ٢۰۱۱ أجل الدميقراطيّ
 البيان الختامي )٢۰۱۱( ٢۰۰ السابق ذكره، الصفحة ٦
 البيان الختامي )٢۰۱۱( ۳۰۳ السابق ذكره، الصفحة ٥

 استجابة االتحاد األورويب إزاء التطّورات يف الجوار الجنويب- استنتاجات املجلس، ۱٢-۱- ٢۰۱۱، ۱۷٩٦۷/۱۱، الصفحة ٤
ة "نحو سياسة جوار  ة األوروبيّ ة/نائب رئيس املفّوضيّ ة والسياسة األمنيّ ة واملمثل األعىل عن االتحاد األورويب للشؤون الخارجيّ ة األوروبيّ  وثيقة مشرتكة بني املفوضيّ
أوروبية جديدة"، ۱۵/۵/۲۰۱۲، JOIN)2012(، ۱٤ نهايئ و وثيقة عمل مشرتكة "الرشاكة من أجل الدميقراطية واالزدهار املشرتك: تقرير حول أنشطة عام ۲۰۱۱ وخارطة 

طريق للخطوات املستقبلية" SWD)2012( ۱۲۱ ،۱۵/۵/۲۰۱۲ نهايئ
ة "نحو سياسة جوار  ة األوروبيّ ة/نائب رئيس املفّوضيّ ة والسياسة األمنيّ ة واملمثل األعىل عن االتحاد األورويب للشؤون الخارجيّ ة األوروبيّ  وثيقة مشرتكة بني املفوضيّ

أوروبية جديدة"، ۱۵/۵/۲۰۱۲، JOIN)2012(، ۱٤ نهايئ، مذكورة سابقاً، ص. ۷ و ۱۷

184

185

186

187

188

189

190

191

اإلطار 14: “رزمات سياسة الجوار األوروبية”

منذ عام ۲۰۱۱، بدأت املفّوضية األوروبية تعتمد كل سنٍة 

مجموعة وثائق متّصلة بسياسة الجوار األوروبية وهي ما 

يُعرف برزمة سياسة الجوار األوروبية وتضّم عادًة ورقة تشكل 

اإلطار اإلقليمي لسياسة الجوار األوروبية إضافًة إىل تقرير 

إقليمي حول تنفيذ هذه السياسة خالل السنة السابقة يحدد 

النقاط الرئيسية للنشاط املستقبيل. تنطوي هذه الرزمة أيضاً 

عىل تقارير حول تقّدم كل دولة )انظر أدناه.
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وليست رزمة آذار/ مارس ۲۰۱۳ أفضل بكثري، بل عىل العكس فالوثيقة املشرتكة "العمل لتحقيق رشاكٍة أقوى" لهي خطوة واضحة إىل 
الوراء مقارنًة مع وثيقة عام ۲۰۱۲: فهي ال تشدد حتى عىل االلتزام العام  بدعم حقوق النساء وإدماج املساواة بني الجنسني، وال تأيت عىل 
ذكر قضايا النوع االجتامعي يف أجزائها الخاصة ب "إنسجام السياسات" و"التحديات املرتقبة".192 وهي تشري فقط إىل "التمييز الثقايف 
واالجتامعي ضد النساء" وإىل واقع "العملية االنتقالية واالصالح الدستوري الذي يجب أن ال يعيق أو يقّوض املساواة أمام القانون ويف 
املجتمع"193. العنرص اإليجايب الوحيد هو الذي ينطوي عليه التقرير اإلقليمي لعام ۲۰۱۲ وهو تحديد نقاط معيارية للتحّول الدميقراطي 
يف جنوب املتوسط ومن بينها نقاط معيارية خاصة بحقوق النساء194. عدا عن ذلك، ما من إشارة إطالقاً يف قسم "السري قدماً" من التقرير 

اإلقليمي إىل أي هدٍف سيايس أو التزام يف مجال حقوق النساء أواملساواة بني الجنسني أوالعنف القائم عىل النوع االجتامعي.

خالصة املوضوع أّن إطار سياسة الجوار األوروبية املعدلة ليس ُمرضياً لجهة تعزيز املساواة بني الجنسني وحقوق النساء عىل الرغم من 
االلتزامات األوىل املتّخذة عام ۲۰۱۱ وشباط/فرباير ۲۰۱۲ والتي مل يتم تكريسها عامي ۲۰۱۲ و۲۰۱۳، وهذا أمر يدعو إىل االستغراب. ميكن 
القول إّن إدماج النوع االجتامعي ومكافحة العنف ضد النساء هام من العنارص الواردة أساساً يف السياسات الخارجية لالتّحاد األورويب 
مبا فيها سياسة الجوار األوروبية واالليات األوروبية الخاّصة بهذه املسائل والتي تأيت عىل ذكر سياسة الجوار األوروبية من بني أدوات 
التنفيذ املتاحة. صحيٌح أنّه من غري الرضوري العودة بالتفصيل إىل ما هو وارد يف اآلليات األخرى، ولكن يجدر عىل األقّل اإلشارة إىل هذه 
النصوص وااللتزامات بغية تطبيقها بشكٍل مالئٍم يف إطار سياسة الجوار األوروبية ألنّها قد تشّكل األساس الصحيح للتنفيذ الفاعل 

واالنسجام بني سياسات االتحاد األورويب الخارجية.

التطبيق عىل مستوى السياسات
إّن سياسة الجوار األوروبية هي أكرث السياسات اإلقليمية تقّدماً وهي بالتايل قادرة عىل املساهمة يف التطبيق الفاعل لسياسات االتّحاد 
األورويب املعنية بحقوق اإلنسان مع دول العامل الثالث. وتأكيداً عىل ذلك، يشري اإلطار االسرتاتيجي لالتحاد األورويب وخطة عمله195 إىل 
فة حسب ظروف البلدان املختلفة، وذات الوقع الكبري عىل املستوى املحيل.  سياسة الجوار األوروبية عىل أنّها قناة مهّمة للمقاربات املكيّ
بالتايل، يهدف هذا الفصل إىل تقييم مدى مساهمة سياسة الجوار األوروبية يف تحقيق أهداف االتّحاد األورويب عىل صعيد مكافحة 
العنف ضد النساء. أما التطبيق امللموس لسياسة الجوار فيجري عىل مستوى كل دولة عىل الرغم من وجود بعض الربامج اإلقليمية أيضاً.

وتتضمن خطط العمل السبع املتّصلة بسياسة الجوار األوروبية 
)انظر/ي اإلطار 15( حقوق النساء واملساواة بني الجنسني يف أنشطتها 
الرئيسية.196 كام تشري إىل العنف ضد النساء بوصفه من بني األمور 
الرئيسية التي يجب معالجتها. إاّل أّن مدى التفصيل يختلف جذرياً 
بني دولٍة وأخرى. وأهم فجوة يف معظم خطط العمل هي غياب 
األهداف أو النقاط املعيارية أو املؤرشات التي من شأنها تحديد 

األولويات بشكٍل أدّق.

فخطة العمل مع األردن مثالً  تعترب مفصلة  من حيث املشاكل 
التي يجب معالجتها واألهداف التي يجب تحقيقها يف مكافحة 
العنف ضد النساء )باإلضافة إىل ذكر مسائل كإمكانية الوصول إىل 
القضاء وتوفري دور االيواء وليس مجرّد الرتكيز عىل القوانني كام 
هي الحال مع خطط العمل األخرى(، بينام ما من مؤرشات عىل 
أّن الوضع أسوأ /أفضل مام هو عليه يف دول املنطقة األخرى.197 من 
بني األمثلة الجيدة أيضاً يرد مثال املغرب إذ تشتمل خطة عمله 
ز هي أيضاً بشكٍل  عىل جداول زمنية دقيقة ومؤرشات إاّل أنّها تركّ
رئييس عىل اعتامد قوانني محددة. صحيٌح أّن اإلطار القانوين يشّكل عنرصاً أساسياً وبخاصٍة ملكافحة اإلفالت من العقاب ولكن ليك يكون 

القانون فاعالً يجب إرفاقه بتدابري داعمة )مثالً تدريٍب خاص بالقضاء وعنارص الرشطة و إنشاء خطوط مساعدة ودور االيواء إلخ(.

ة "سياسة الجوار  ة األوروبيّ ة/نائب رئيس املفّوضيّ ة والسياسة األمنيّ ة واملمثل األعىل عن االتحاد األورويب للشؤون الخارجيّ ة األوروبيّ  وثيقة مشرتكة بني املفوضيّ
األوروبية: العمل عىل تحقيق رشاكة أقوى"، JOIN)2013( ،۲۰/۳/۲۰۱۳ ٤ نهايئ.

 املرجع اآلنف الذكر ص.۸
ة "تطبيق  ة األوروبيّ ة/نائب رئيس املفّوضيّ ة والسياسة واألمنيّ ة واملمثل األعىل عن االتحاد األورويب للشؤون الخارجيّ ة األوروبيّ  وثيقة عمل مشرتكة بني املفوضيّ

سياسة الجوار األوروبية يف التقرير اإلقليمي لعام ۲۰/۳/۲۰۱۲ ،"۲۰۱۲، SWD)2013(، ۸٦ نهايئ، ص.٦
اإلطار االسرتاتيجي وخطة عمله املذكوران أعاله، ص. ۲۲

 مل يتوّصل االتحاد األورويب والجزائر بعد إىل اتفاق بشأن خطة العمل. ومل تنضّم ليبيا وسوريا بالكامل إىل سياسة الجوار .ميكنهام االستفادة من الدعم املايل مبوجب 
آلية التمويل التابعة لهذه السياسة )انظر أدناه( ولكّنهام مل توقّعان عىل أي اتّفاق رشاكة مع االتحاد األورويب وبالتايل ليس لديهام خطة عمل خاصة بسياسة 

الجوار.
http://www.eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/action_plans/2013_jordan_action_plan_en.pdf خطة عمل االتحاد األورويب مع األردن يف إطار سياسة الجوار األوروبية 
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 اإلطار 15: خطط عمل سياسة الجوار
األوروبية

يُعترب من األمور األساسيٌة يف سياسة الجوار األوروبية، خطط 

العمل الثنائية )وجدول تنفيذها( التي اتّفق عليها االتّحاد 

األورويب مع كل رشيٍك جنوب متوسطي والتي لها أجندة 

خاصة بكل دولة رشيكة لإلصالحات السياسية واالقتصادية 

وتحدد أولويات عىل املدى القصري واملتوسط أي من ثالث إىل 

خمس سنوات، كام تعكس حاجات الدول وقدراتها إضافًة إىل 

مصالها ومصالح االتحاد األورويب. 



42  العنف ضد النساء يف سياق التحوالت السياسية واألزمة اإلقتصادية يف املنطقة األورو- متوسطية

أما بالنسبة إىل تقييم خطط العمل، فمعظم تقارير التقّدم )انظر/ي اإلطار 16( ضعيفة من حيث تسليط الضوء عىل التحديات القامئة 
عىل النوع االجتامعي أو من حيث تحديد أهداف واضحة لدى توجيه توصيات للدول لدفعها قدماً. 198 ويف سنة ۲۰۱۱، مل تأِت تقارير 
التقّدم الخاصة مبرص وتونس وإرسائيل أبداً عىل ذكر العنف القائم عىل النوع االجتامعي عىل مستوى السياسة، كام مل يُرَش إىل هذه 
املسألة يف املذكّرات199 الخاصة بسوريا وليبيا والجزائر )٦ من أصل ۱۰ دول(. وقد أُحرز بعض التقّدم عام ۲۰۱۲ حيث مل يتضمن تقرير 

مرص "فقط" ومذكريت الجزائر وسوريا إشارة إىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي عىل األقل كمسألة سياسة.
نا أمام مشكلة ألّن تقارير الدول هي مسؤولية تقع بالكامل عىل عاتق االتحاد األورويب )وليس متّفق عليها بني الطرفني مثل خطط  إاّل أنّ
العمل( ويجدر أن تكون األداة الرئيسية لتطبيق مقاربة " تقديم املزيد للحصول عىل املزيد"  وتشجيع دول جنوب املتوسط عىل مضافرة 
جهود اإلصالح الدميقراطي وتعزيز حقوق اإلنسان. مسألة أساسية أخرى هي االنسجام بني سياسة الجوار األوروبية وسياسة االتحاد 
األورويب لحقوق اإلنسان والتي تُرتجم عىل مستوى الدولة من خالل االسرتاتيجيات القطرية لحقوق اإلنسان )انظر/ي اإلطار 17(. وفقاً 
للمقابالت التي أجريناها يف الدول التي توجد فيها الوثيقتان، يتم دمج االسرتاتيجيات املحلية لتنفيذ خطوط االتحاد األورويب التوجيهية 
بشأن العنف ضد النساء يف االسرتاتيجية القطرية األشمل. وينطبق ذلك بشكٍل خاص عىل مرص وتونس ولكن ليس عىل ليبيا أو سوريا. 
وصحيٌح أّن تقّدماً قد أُحرز عىل صعيد إدماج النوع االجتامعي يف غريها من املجاالت من سياسة الجوار األوروبية، عندما يتعلق األمر 
اً أّن العاملني يف مجال حقوق اإلنسان يف االتحاد األورويب عىل وعي باسرتاتيجية حقوق االنسان  باملستوى اليومي/ التشغييل، يبدو جليّ
القطرية، وقلقني بشأنها، و لكن يبدون إهتامماً أقل فيام يتعلق بخطط عمل سياسة الجوار األورويب  والعكس صحيح بالنسبة للعاملني 
يف مجال سياسة الجوار األورويب، وخصوصاً يف مفوضيات االتحاد األورويب. ويبقى الفصل بني مختلف القطاعات مهامً ويعكس أهمية 
اإلدراج املبارش ألولويات حقوق النساء يف خطط عمل سياسة الجوار األوروبية أيضاً وليس يف االسرتاتيجية القطرية لحقوق اإلنسان 

وحسب، لجعل هذه السياسة أداة دعٍم فاعلة يف تعزيز حقوق النساء كام هي الحال يف األردن عىل سبيل املثال.

http://www.eeas.europa.eu/enp/documents/progress-reports/index_en.htm :كافة تقارير التقّدم متوفّرة عىل املوقع اإللكرتوين لالتحاد األورويب 
 يضع االتحاد األورويب مذكرات قصرية خاصة بسياسة الجوار األوروبية كبديل لتقارير تقدم العمل لدول جنوب املتوسط التي مل توافق عىل خطة عمل سياسة الجوار 

األوروبية مع االتحاد األورويب: هذا يخص الجزائر و ليبيا وسوريا

198

199

اإلطار 16: تقارير حول تقّدم الدول:

يتم وضع تقارير سنوية حول تقّدم سياسة الجوار األوروبية يف كل دولة بهدف تقييم التقّدم املحرز نحو تحقيق أهداف خطط 

العمل وتفعيل نهج »تقديم املزيد للحصول عىل املزيد« من السياسة املعدلة. تُصاغ هذه التقارير عىل يد مفّوضيات االتحاد 

عّزز وتُستكمل. يقوم اإلتحاد األورويب بإعداد مذكرات قصرية لسياسة الجوار األورويب   األورويب أوالً قبل أن تُحال إىل بروكسيل لتُ

اإلطار 17: االسرتاتيجيات القطرية الوطنية لحقوق اإلنسان

توّجه االسرتاتيجيات القطرية لحقوق اإلنسان عملية التنفيذ الوطني ملختلف خطوط االتحاد األورويب التوجيهية بشأن 

حقوق اإلنسان يف إطار العالقات الثنائية بني االتحاد ودول العامل الثالث. ويتم تكييف األولويات واألعامل امللموسة مع السياق 

والحاجات الوطنية. تضع سفارات االتحاد األورويب هذه االسرتاتيجيات وتعتمدها عىل املستوى القطري ولكن تُحال بعد ذلك 

إىل مستوى سيايس أعىل، إىل بروكسل ليتم اعتامدها وهي عملية تتطلّب وقتاً. تتم مراجعة هذه االسرتاتيجيات كل سنة وال 

تُكشف إىل العلن. 
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اإلطار 18: تقارير االتحاد األورويب السنوية حول حقوق اإلنسان والدميقراطية

تقّدم تقارير االتحاد األورويب حول حقوق اإلنسان تقييامً للخطوات املتّخذة لتطبيق خطة عمل االتحاد املعنية بحقوق اإلنسان 

بحسب أولوياتها كام احرتام مختلف خطوطه التوجيهية حقوق اإلنسان مبا يف ذلك تلك املتّصلة بالعنف ضد النساء. تشتمل 

هذه التقارير أيضاً عىل أنشطة االتحاد األورويب يف دول العامل الثالث لتعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان. 

وهنا يربز موطن قلٍق إضايف إزاء االنسجام بني سياسة الجوار األوروبية وسياسة االتحاد األورويب لحقوق اإلنسان وهو التايل: مل تُحرز 
تقارير االتحاد األورويب السنوية )انظر/ي اإلطار 18( حول حقوق اإلنسان أي تقدم ال بل هي ترتاجع يف معالجة مسألة حقوق النساء 
عىل أنها جزٌء من التحديات. يف تقرير عام ۲۰۱۱، أتت خمٌس من أصل عرش دوٍل فقط عىل ذكر حقوق النساء، وذكرت ثالث دول فقط 
)وهي األردن واملغرب والجزائر( املساواة بني الجنسني بوضوٍح أكرب ودولتني وحيدتني )مرص واألردن( العنف القائم عىل النوع االجتامعي 
بشكٍل مبارش.200 أما تقرير عام ۲۰۱۲، فقد سّجل بعض التحّسن حيث ذكرت ست دوٍل حقوق النساء وثالث دوٍل )مرص واملغرب والجزائر( 
املساواة بني الجنسني وثالث دوٍل أخرى )مرص وسوريا والجزائر( العنف القائم عىل النوع االجتامعي. 201 واملشكلة هي أّن ما سبق قد 
يعكس فجوًة كربى عىل مستوى االنسجام والتنسيق بني مختلف سياسات االتحاد األورويب الخارجية. ويشّكل لبنان مثاالً صارخاً عىل 
هذا املوضوع إذ تذكر تقارير التقّدم يف إطار سياسة الجوار بالتفصيل مسائل حقوق النساء والعنف القائم عىل النوع االجتامعي بينام 

هي شبه غائبة عن التقرير السنوي حول حقوق اإلنسان لعام ۲۰۱۲. مثاٌل آخر هي سوريا )انظر دراسة الحالة اإلفرادية الواردة أدناه(.

http://www.eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_en.pdf 

http://www.eeas.europa.eu/human_rights/docs/hr_report_country_2012_en.pdf 

http://ec.europa.eu/world/enp/actions_plans/egypt_enp_ap_final_en.pdf ،7 خطة عمل االتحاد األورويب ومرص، ص 
http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/DOKUMENTE/English_Documents/Sexual-Harassment-Study-Egypt-Final-EN.pdf ًراجع الدراسة املشار إليها سابقا 
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مرص
ال تعترب خطة العمل املتّصلة بسياسة الجوار األوروبية مرضية بشكل كامل لناحية التطرق إىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي، 
نظراً إىل عدم تحديد أهداف أو مؤرشات واضحة باستثناء التزام عام بدعم مرص يف مكافحة التمييز والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، 

مع تركيز أسايس عىل ختان اإلناث202. 

وأعرب أعضاء الشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان عن عدم الرضا عن تقرير تقدم العمل يف سياسة الجوار األوروبية لعامي 2011 
و2012، إذا اعتربوا أنهام ال يعكسان الوقائع عىل األرض. فرغم اإلشارة إىل العنف ضد النساء والفتيات والتشديد عىل النقص يف البيئة 
القانونية املناسبة لحاميتهن، فقد كانا شديدي التحفظ عند ذكر القضية الرئيسية وهي العنف الجنيس، مبا يف ذلك االغتصاب والتحرش 
الجامعيني ضد املدافعات عن حقوق اإلنسان والناشطات السياسيات، يف حني طاول عنف جنيس حاد وغري مسبوق املتظاهرات، من دون 
معاقبة املرتكبني أو إدانة عامة من االتحاد األورويب أو إشارة إىل املسألة يف تقريري تقدم العمل. ورأت املنظامت غري الحكومية أيضاً 
أن الرتكيز األسايس عىل ختان اإلناث يحرص األمور يف نطاق ضيق جداً، وأنه ال بد من التطرق إىل مسائل رئيسية أخرى مرتبطة بالعنف 
القائم عىل النوع االجتامعي)عىل غرار التحرش الجنيس203(. إىل ذلك، فإن اإلجراءات املستقبلية املقرتحة يف التقريرين ال تسمح مبعالجة 

مناسبة للوضع، فالتوصيات عامة جداً وضعيفة وال تشري البتة إىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي. 

وبحسب املقابالت التي أجريناها، وعدت مرص االتحاد األورويب طوال أربعة أعوام بوضع قانون للعنف ضد النساء. وصدرت أول مسودة 
يف عام 2011 لكنها تعرضت النتقادات كبرية، السيام بسبب زيادة الجرائم التي صدرت فيها أحكام باإلعدام، فتوقفت العملية رغم 
مطالبات االتحاد األورويب واقرتاحاته باملساعدة. وقُّدمت يف النهاية مسودة جديدة يف عام 2013 وطلبت مرص من االتحاد األورويب تزويدها 
بالخرباء، فأرسل هذا األخري خرباء إسبان. غري أن العمل عىل القانون مل ينته. ومن الناحية اإليجابية، تم اعتامد اسرتاتيجية حقوق اإلنسان 
القطرية ملرص عىل املستويني املحيل والسيايس الرفيع، وشكلت فيها حقوق النساء إحدى األولويات، مع اعتبار العنف ضد النساء نقطة 

محددة يجب التطرق إليها مع السلطات املرصية. 



 خطة عمل االتحاد األورويب وتونس 2017-2013، ص 13
 يف الوقت الراهن، ال ترتبط ليبيا واالتحاد األورويب بأي عالقات تعاقدية وما من اتفاقية رشاكة نافذة. ومل تنضم ليبيا بعد إىل مكتسبات مسار برشلونة وهي ليست طرفاً يف 
سياسة الجوار األوروبية. وتتمتع ليبيا بصفة مراقب يف االتحاد من أجل املتوسط. ومع تقدم العملية االنتقالية، سوف يسعى االتحاد األورويب إىل تكثيف العالقات سياسياً 

ومن خالل التعاون املايل والفني. وافتتحت بعثة لالتحاد األورويب يف ليبيا يف ترشين الثاين/نوفمرب 2011.
 تقرير االتحاد األورويب السنوي لحقوق اإلنسان والدميقراطية يف العامل يف عام 2012 )تقارير الدول(، 15144/13، 21/10/13، ص 61-64

 خالصات املجلس يف شأن ليبيا، اجتامع مجلس الشؤون الخارجية األورويب، بروكسل، 18 ترشين الثاين/نوفمرب 2013
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44  العنف ضد النساء يف سياق التحوالت السياسية واألزمة اإلقتصادية يف املنطقة األورو- متوسطية

تونس
أحدثت فرتة انعدام االستقرار الناشئة عن الثورة يف تونس تغيرياً كبرياً يف العالقة بني االتحاد األورويب وتونس، وكان تقريرا تقدم العمل يف 
سياسة الجوار األوروبية للعامني 2011 و2012 متحفظني عند اإلشارة إىل حقوق اإلنسان. وقد تطرقا إىل مسألة اإلعالن العام حول اتفاقية 
القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة الذي ميكن أن يحّد من أسبقية القانون الدويل، باإلضافة إىل هواجس منظامت املجتمع 
املدين  بشأن النقاشات واإلضعاف املحتمل  للنساء والعنف ضد النساء عىل صعيد العائلة بصورة خاصة. وتضمنت اإلجراءات الخاصة 
املعتمدة يف أيلول/سبتمرب 2011 وآذار/مارس 2012 لدعم العملية االنتقالية إشارات إىل املساواة بني الرجال والنساء كمسألة شاملة، وإمنا 

من دون تحديد أهداف خاصة أو نتائج ملحقة بها. 

وتذهب خطة عمل عام 2013 أبعد بخطوة عرب اعتبارها املساواة بني الجنسني أحد األهداف األساسية والعنارص الرئيسية لسياسة الجوار 
األوروبية الجديدة، وتحديد العديد من األهداف الخاصة يف هذا املجال، مبا يف ذلك تعزيز اإلطار القانوين ضد جميع أشكال التمييز 
ومكافحة العنف ضد النساء، السيام عرب دعم اإلطار الترشيعي لحامية النساء بشكل أفضل ضد جميع أشكال العنف، مبا فيها العنف 
األرسي204. وتشري الخطة أيضاً إىل دعم ضحايا االتجار بالبرش، خصوصاً النساء واألطفال. وهذا يتالءم مع هواجس املجتمع املدين التي عرّب 
عنها يف اجتامع استشاري ُعِقد يف 5 ترشين الثاين/نوفمرب 2012 تطرقت فيه املنظامت إىل مسألة تقوية الدعم لقضايا النوع االجتامعي. 

وتم اعتامد اسرتاتيجية حقوق اإلنسان القطرية لتونس وهي يف انتظار اعتامدها عىل مستوى املقّر الرئييس لالتحاد األورويب، وتشكل 
فيها حقوق النساء أولوية والعنف ضدهن نقطة خاصة، رغم عدم التمكن من الحصول عىل أية معلومات عن أمثلة ملموسة لنوع 
الخطوات التي ميكن أن تنشأ عنها. كام أُطلعنا عىل أن الحكومة قد عرضت عىل بعثة االتحاد األورويب خطتها لوضع مسودة القانون 
اإلطاري حول العنف ضد النساء بعدما سبق أن عرضتها عىل مجلس أوروبا، مام يعني أن لالتحاد األورويب مدخل لتقديم الدعم يف هذا 

املجال، إن عىل مستوى الصياغة أو يف اللحظات الحاسمة عند إحالة القانون عىل الجمعية العامة. 

ليبيا
مبا أن ليبيا ليست طرفاً يف سياسة الجوار األوروبية، فإنه ما من خطة عمل أو تقارير حول تقدم العمل. 205 لذلك ينعكس تحليل 
االتحاد األورويب حول إحرتام حقوق النساء واملساواة بني الجنسني يف ليبيا يف تقاريره السنوية لحقوق اإلنسان ومذكرات رزمة سياسة 
الجوار األوروبية. ومبوجب هذه الوثائق، فإن اإلشارات إىل حقوق اإلنسان بالغة الغموض، ناهيك عن اإلشارة إىل العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي. وتشري مذكرة عام 2012 وحدها إىل أنه »رغم ارتفاع املشاركة السياسية للنساء يف ليبيا يف عام 2012 ]...[ يبقى التمييز والعنف 
ضّدهن تحدياً ماثالً«. وال يشري تقرير االتحاد األورويب السنوي لحقوق اإلنسان لعام 2012 الصادر يف ترشين األول/أكتوبر 2013 أبداً إىل 
االستخدام املتعمد للعنف الجنيس كأداة حرب يف ليبيا رغم توفر مصادر موثوقة حول ذلك. 206 ورغم صحة إعتبار االغتصاب والعنف 
الجنيس يف ليبيا من املواضيع املحرمة، إال أّن النساء الليبيات أنفسهن وقفن علناً ضد هذا الوضع . وقد أعّد وزير العدل قانوناً لتلبية 
طلب اإلقرار والتعويض للنساء ضحايا العنف الجنيس يف النزاع. لكن لألسف مل يتم اعتامد هذا القانون، علامً بأن والية املؤمتر الوطني 
العام تنتهي يف شباط/فرباير. لذلك، يتعني عىل االتحاد األورويب بذل أقىص ما يف وسعه لدعم مبادرات وطنية من هذا القبيل عرب توضيحها 

يف مذكرة رزمة سياسة الجوار األوروبية الجديدة وعرب تقديم دعم ملموس عىل غرار املساعدة الفنية لدعم قانون من هذا القبيل. 

يرتكز العمل السيايس عىل زيارات خاصة ملسؤولني من االتحاد األورويب لناشطات وسياسيات وعىل حوارات. وبحسب املقابالت التي 
أجريناها، بوسع مسؤويل االتحاد األورويب التطرق إىل مسائل حقوق النساء مع نظرائهم الليبيني املتجاوبني واملدركني لتدهور معاملة 
النساء. غري أن املشكلة تكمن يف أن الدولة الليبية ضعيفة جداً وال متلك أية صالحية تنفيذ وسيطرة عىل الوضع عىل األرض. يف الوقت 
نفسه، أقّر املحاورون بأنه لو جرى فعالً التطرق إىل حقوق اإلنسان خالل زيارة رئيس الحكومة الليبية يف عام 2013، فإن النقاش مل 
يتطرق تحديداً إىل حقوق النساء. عالوة عىل ذلك، تتضمن خالصات مجلس الشؤون الخارجية األورويب الصادرة يف ترشين الثاين/نوفمرب 
2013، وقد كانت الخالصات األوىل من نوعها منذ أكرث من عام، إشارة رسيعة إىل إرشاك النساء يف العملية السياسية وإمنا من دون أي ذكٍر 
النتهاكات حقوق اإلنسان للنساء207. ويتبني من هذه الخالصات بوضوح أن األولويات الرئيسية لالتحاد األورويب عىل املستوى السيايس 
تتمثل يف األمن والهجرة، وأن حقوق النساء ليست يف مقدمة العملية السياسية االنتقالية. ويبدو حتى اآلن أن بعثات االتحاد األورويب 
يف ليبيا قد قدمت »تقارير حامية« بدالً من التقارير الكاملة لحقوق اإلنسان، مع تركيز أسايس عىل مراكز التوقيف واملهاجرين، مبن 
فيهم النساء. ويجب أن يتغري هذا الوضع أيضاً ليكون أكرث شمولية ويتضمن تقييامً معمقاً لوضع النساء، السيام يف ما يتعلق بالعنف 
القائم عىل النوع االجتامعي، خصوصاً اآلن مبا أنه يتم إنهاء اإلسرتاتيجية القطرية لحقوق اإلنسان لليبيا من قبل بعثات اإلتحاد األورويب. 



وقعت سوريا يف عام 1995 عىل إعالن برشلونة وهي عضو يف االتحاد من أجل املتوسط. كام كانت سوريا طرفاً يف سياسة الجوار األوروبية، من دون أن تستفيد من 
جميع أدواتها وحوافزها، يف انتظار دخول اتفاقية الرشاكة حيز النفاذ. وتم تجميد املفاوضات يف شأن اتفاقية الرشاكة يف أيار/مايو 2011، يف حني تم تعليق برامج 

التعاون الثنائية يف إطار سياسة الجوار األوروبية.
 راجع تقرير الشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان املشار إليه آنفاً، "العنف ضد النساء: جرح نازف يف النزاع السوري"، ترشين الثاين/نوفمرب 2013 

http://www.euromedrights.org/eng/wp-content/uploads/2013/11/Doc-report-VAW-Syria.pdf

JOIN)2013( 22 ٢٤ يونيو/حزيران ٢٠١٣الوثيقة النهائية 
http://enpi-info.eu/mainmed.php?id=475&id_type=10
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سوريا208
مل ترش مذكرتا رزمة سياسة الجوار األوروبية للعامني 2011 و2012 الخاصتني بسوريا قط إىل النساء. كام أن تقريري االتحاد األورويب 
السنويني لحقوق اإلنسان ضعيفان، فتقرير عام 2011 مل يرش إىل النساء إطالقاً، بينام اكتفى تقرير عام 2012 باإلشارة إىل دعوة االتحاد 
األورويب إلجراءات حامئية للنساء والفتيات ضحايا العنف القائم عىل النوع االجتامعي، وإىل املساعدات اإلنسانية لالتحاد األورويب لصالح 

األطفال والنساء )ضحايا هذا العنف(. 

ل استخدام شبه ممنهج لعبارة  إىل ذلك، نعترب خالصات املجلس ضعيفة من حيث الدفاع عن حقوق النساء يف السياق السوري، فقد ُسجِّ
»شمولية« عند اإلشارة إىل املجلس الوطني ومستقبل سوريا، لكن االتحاد األورويب مل يحدد معناها الفعيل. ويف آذار/مارس 2012 فقط، 
أي بعد عام عىل اندالع النزاع، بدأ االتحاد األورويب بتضمني النساء رصاحة عند اإلشارة إىل املساواة يف الحقوق لجميع املواطنني يف سوريا 
عندما يعود إليها السالم يف املستقبل، بينام متت االشارة مرات عدة اىل األقليات ومصادر أخرى لتمييز محتمل، عىل غرار املعتقدات 
ا أن نعلم خالل مقابالتنا أن االتحاد األورويب كان يدفع نحو متثيل أقوى للنساء يف الوفود  أو االنتامءات، يف خالصات سابقة. لذلك رسّن
السورية إىل مؤمتر جنيف 2 للسالم. وبالنسبة إىل اإلقرار بانتهاكات محددة لحقوق النساء، والسيام العنف القائم عىل النوع االجتامعي، 
وحدها خالصات املجلس يف 10 ترشين األول/أكتوبر 2012 أشارت بوضوح إىل النساء والفتيات اللوايت يتعرضن لعنف قائم عىل النوع 
االجتامعي، ودعت إىل إجراءات حامئية خاصة.  بينام تقّر الشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان بصعوبة جمع معلومات ميدانية 
موثوقة من داخل سوريا، السيام تلك املتعلقة بالعنف ضد النساء وحتى العنف الجنيس، إمنا ال تزال تعترب أن اإلتحاد األورويب كان 
بغاية الحذر و كان بوسعه   إستخدام املكاتب امليدانية لدائرة املساعدات اإلنسانية والحامية املدنية بشكل أفضل و التي تدرك حقيقة 
وضع النساء يف املخيامت عىل سبيل املثال.209 وما يثري القلق أكرث هو أن تقرير املفوضية األوروبية لعام 2013 الذي حمل عنوان »نحو 
نهج أكرث شمولية لالتحاد األورويب حيال األزمة السورية« مل يرش قط إىل املساواة بني الجنسني أو حقوق النساء، ناهيك عن العنف ضد 
النساء، عند التطرق إىل مسائل رئيسية عىل غرار التسوية السياسية أو العدالة االنتقالية واملحاسبة.210 أما اإلشارات العامة إىل الشمولية 
واملجموعات الضعيفة التي تحتاج لحامية خاصة فغري مرضية وغري كافية للدفاع عن املساواة بني الجنسني ودعم الحقوق واملشاركة 
الفاعلة لنصف السكان. ونظراً إىل التحديات الكبرية الخاصة بحقوق النساء يف سوريا، و تكرر االلتزامات  لالتحاد األورويب العتامد نهج 
إدماج النوع االجتامعي ودعم املساواة بني الجنسني وحقوق النساء، مبا يف ذلك مكافحة العنف ضدهن، يتعني عىل االتحاد األورويب أن 

يعالج بشكل رصيح وجريء انتهاكات حقوق النساء واملساواة بني الجنسني ضمن أعامله تجاه سوريا. 

يف النهاية، تختلف األهمية املعطاة للعنف ضد النساء يف العالقات الثنائية لالتحاد األورويب مع دول جنوب املتوسط وطريقة معالجتها 
اختالفاً كبرياً بني بلد وآخر. وهذه مسألة مل يتم التطرق إليها بصورة منهجية كمسألة رئيسية، لكنها تتوقف عىل مجموعة من العنارص 
عىل غرار املصلحة الوطنية عىل مستوى الحكومة نفسها و/أو املجتمع املدين، وسهولة التطرق إىل هذه املسألة بحسب السياق السيايس 
املحيل، واعتبارها من األولويات من جانب بعثة االتحاد األورويب نفسها. ولألسف ال يشكل وقوع العنف ضد النساء أو حدته املعيار 

الرئييس. 

التنفيذ عىل مستوى الربامج
أبرز برنامج تعاون حايل خاص بالنساء هو برنامج »متكني النساء بعد الربيع العريب« للفرتة املمتدة بني ۲۰۱۲ و۲۰۱٦ والذي تنفذه هيئة األمم 
املتحدة للمرأة وميّوله بشكل أسايس االتحاد األورويب مبوجب آلية سياسة الجوار األوروبية )7 ماليني يورو من أصل 8.2 مليون(. 211 ويغطي 
هذا الربنامج الجزائر ومرص وإرسائيل واألردن ولبنان وليبيا واملغرب واألرايض الفلسطينية املحتلة وتونس، مع إمكان انضامم سوريا يف 
حال استأنف االتحاد األورويب تعاونه معها. ويدعم هذا الربنامج مبادرات مؤسسات وطنية وإقليمية ومنظامت مجتمع مدين تهدف إىل 
ضامن االلتزام الفاعل بإرشاك النساء يف عملية صنع القرار ومتكينهن اقتصادياً وتبادل الخربات يف املنطقة بالنسبة إىل تعزيز الحقوق 
السياسية واالقتصادية للنساء. وبحسب املعنيني، يتوقف قرار الرتكيز عىل العنف ضد النساء، أكان عىل املستوى اإلقليمي أو القطري، 
عىل االحتياجات التي يجب أن تعرب عنها منظامت املجتمع املدين عىل الصعيدين اإلقليمي واملحيل، خصوصاً خالل بعثات تقيص الحقائق.



http://www.euromed-justice.eu/home 
 االستثامر يف الناس، االستعراض النصف فصيل لورقة االسرتاتيجية للربنامج )2013-2007(، ص 17 و25 و29

البيان الصحايف ECA/13/18، 18/6/2013، لوكسمبورغ، "دعم االتحاد األورويب للحوكمة يف مرص – "حسن النية وإمنا غري فاعل برأي مدققي االتحاد األورويب"، 
http://europa.eu/rapid/press-release_ECA-13-18_en.htm

 عىل غرار مبادرة املواطنني التي تهدف إىل تزويد مليوين امرأة مرصية ببطاقة هوية كخطوة أوىل للتمتع بالحقوق األساسية، ومدن آمنة خالية من العنف ضد 
النساء والفتيات، بهدف الحد من العنف ضد النساء، السيام يف املناطق الحرضية
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46  العنف ضد النساء يف سياق التحوالت السياسية واألزمة اإلقتصادية يف املنطقة األورو- متوسطية

وتشكل برامج إقليمية أخرى عىل غرار ’برنامج العدالة األوروبية املتوسطية 3‘و ’الربنامج األورويب املتوسطي للرشطة 3‘أدوات محتملة 
ملعالجة العنف القائم عىل النوع االجتامعي من خالل مسائل مثل مكافحة االتجار بالبرش أو تحسني الوصول إىل العدالة. غري أنه وفقاً 

للمعلومات املتوفرة بشكل علني، مل يتم تحديد العنف ضد النساء كموضوع خاص يتم التطرق إليه بصفة مستقلة.212 

كام يتم التطرق إىل حقوق النساء ببساطة من خالل أدوات كآلية االستثامر يف الناس واآللية الخاصة بالجهات الفاعلة من غري الدول/ 
السلطات املحلية واملبادرة األوروبية للدميقراطية وحقوق اإلنسان. ومبوجب آلية االستثامر يف الناس للفرتة 2013-2011، يستهدف التمويل 
املتوفر للخطوات الخاصة يف مجال املساواة بني الجنسني بشكل أسايس دول اآللية األوروبية للجوار والرشاكة، لكن الرتكيز يتمحور حول 

التمكني االقتصادي واالجتامعي للنساء واملشاركة السياسية وحقوق النساء بشكل عام.213

لذلك فإن الالئحة الحالية للمشاريع اإلقليمية الجارية واملمولة من آليات االتحاد األورويب )اآللية األوروبية للجوار والرشاكة أو اآلليات 
األخرى( تتضمن مرشوعاً واحداً يشتمل عىل عنرٍص خاص بالعنف ضد النساء، وهو يغطي الجزائر واألردن ولبنان واملغرب واألرايض 
الفلسطينية املحتلة. وعىل مستوى الدول، فإن الوضع أفضل قليالً بفضل اآلليات املالية )وخصوصاً اآللية األوروبية للدميقراطية وحقوق 
اإلنسان، وهي اآللية الوحيدة التي ال يتعني فيها عىل االتحاد األورويب استشارة الحكومة الوطنية  بشأن مخصصات املشاريع(. ففي 
جميع دول سياسة الجوار األوروبية )ما عدا سوريا وليبيا، انظر أدناه( باستثناء ملفت للمغرب، هناك مشاريع جارية تدعم منظامت 
املجتمع املدين التي تكافح العنف القائم عىل النوع االجتامعي: مرشوع واحد يف كل من إرسائيل واألرايض الفلسطينية املحتلة وتونس، 

واثنان يف كل من الجزائر واألردن ولبنان، وثالثة يف مرص. 

ويف املغرب، يقدم االتحاد األورويب دعامً ملوازنة الحكومة يف إطار خطتها الوطنية للمساواة بني الجنسني. ويتمحور الرتكيز الرئييس حول 
تحديث القانون الجنايئ، علامً بأن الدعم يتوقف عىل تقدم العمل. ونظر خرباء االتحاد األورويب يف سلسلة من املعايري القياسية. ورغم 
انتقاد املنظامت غري الحكومية املحلية والدولية القانون الخاص بالعنف ضد النساء، اعترب االتحاد األورويب أن املغرب قد حقق بعض 

الخطوات اإليجابية وقرر تشجيع الحكومة من خالل رصف الدفعة األوىل من دعم املوازنة )حواىل 15-10 يف املائة من إجاميل املوازنة(. 

ويرتكز التعاون الثنايئ لالتحاد األورويب عادة عىل وثائق برامج مثل أوراق االسرتاتيجية القطرية )للفرتة 2007 إىل 2013( والربامج اإلرشادية 
الوطنية )للفرتة 2013-2010(. وتطرقت هذه الوثائق بشكل رصيح للعنف ضد النساء للفرتة 2013-2010 يف ثالثة فقط من دول سياسة 
الجوار األوروبية )مرص مع تركيز عىل ختان اإلناث، ولبنان واملغرب(. غري أن أحداث الربيع العريب قلبت الجزء األكرب من تعاون االتحاد 

األورويب رأساً عىل عقب، والسيام يف دراسات الحاالت اإلفرادية األربع الخاصة بنا. 

مرص
بالنسبة إىل التعاون عىل األرض، استمر االتحاد األورويب يف دعم العديد من املشاريع والخطوات الداعمة لحقوق النساء، مبا يف ذلك 
مكافحة العنف القائم عىل النوع االجتامعي، مع تركيز خاص عىل ختان اإلناث. لكن بعد تقرير شديد االنتقاد من مدققي االتحاد األورويب 
اعترب دعم االتحاد األورويب للحوكمة يف مرص »َحَسن النية وإمنا غري فاعل«، مام يؤكد عىل التقييم الداخيل الخاص باملفوضية األوروبية، 
وقررت املفوضية وقف دعم املوازنة للسلطات املرصية.214 ويف موازاة ذلك، تم تخصيص أموال إضافية ملنظامت املجتمع املدين ووكاالت 

األمم املتحدة، وخصوصاً هيئة األمم املتحدة للمرأة التي تنفذ مشاريع رئيسية خاصة بالنساء بتمويل من االتحاد األورويب يف مرص.215

ويف الوقت الراهن، متول بعثة االتحاد األورويب 9 مشاريع خاصة بقضايا النوع االجتامعي ملنظامت مجتمع مدين مببلغ إجاميل مقداره 
3.3 مليون يورو، يتطرق 4 منها كلياً أو جزئياً إىل مسألة العنف ضد النساء، السيام يف ما يتعلق بالتوعية ومواجهة الصور النمطية، 

فضالً عن الدعم القانوين للضحايا. 

تونس: 
أحدثت الثورة التونسية تغيرياً كبرياً يف مجال التعاون عرب متكني االتحاد األورويب من دعم منظامت املجتمع املدين بصورة مبارشة. وكانت 
املشاريع األوىل عبارة عن اتفاقيات خاصة، وقد تم أخذ مسألة مشاركة النساء يف االعتبار منذ البداية. ويف حواراتنا مع بعثة االتحاد 
األورويب، أشارت هذه األخرية إىل دراسة تعود إىل عام 2010 للديوان الوطني لألرسة والعمران البرشي بالنسبة إىل العنف ضد النساء، 



املرشوع األول تديره جمعية CIDEAL اإلسبانية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية غري الحكومية، و املرشوع الثاين تديره هيئة األمم املتحدة 
للمرأة من آذار/مارس 2011 إىل آذار/مارس 2012

 رغم عدم كون ليبيا طرفاً يف السياسة األوروبية للجوار، فإنها مؤهلة جغرافياً للتمويل اإلقليمي وعىل مستوى الدول مبوجب اآللية األوروبية للجوار والرشاكة. 
عالوة عىل ذلك، تستفيد ليبيا من مجموعة من املوازنات األخرى، خصوصاً املواضيع عىل غرار دعم الجهات الفاعلة من غري الدول/ السلطات املحلية واآللية 

األوروبية للدميقراطية وحقوق اإلنسان
 نظراً إىل أعامل العنف الدائرة يف سوريا، علق االتحاد األورويب تعاونه بالكامل مع الحكومة السورية يف عام 2011. ويستمر االتحاد األورويب يف تقديم املساعدات 

للشعب السوري، خصوصاً الالجئني واملدافعني عن حقوق اإلنسان واملجتمع املدين.
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مام دفع االتحاد األورويب إىل التطرق إىل هذه املسألة. ويف عام 2011، إنتقى االتحاد األورويب مرشوعان يركزان تحديداً عىل قضايا النوع 
االجتامعي مع بعض العنارص املرتبطة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي. وقىض املرشوع األول بتقديم هبات صغرية لدعم النساء 
الاليت يعانني من »أوضاع صعبة«، وقد يكون من بينهن ضحايا العنف، يف املناطق الشاملية الغربية، بينام  قام املرشوع الثاين عىل جمع 
و نرش معلومات موثوقة عن العنف ضد الرجال والنساء خالل الثورة. 216 وعمالً بخطة العمل الجديدة، قىض البند الرابع من وثيقة 
الربامج الجديدة لعام 2013 )إطار الدعم الفريد( بتعزيز دور النساء ودعم املساواة، مع السعي إىل الحد من العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي والتمييز بوصف ذلك  إحدى النتيجتني الرئيسيتني املتوقعتني لهذا البند. ويف عام 2013، كانت حقوق النساء من األولويات 

الرئيسية لآللية األوروبية للدميقراطية وحقوق اإلنسان، مع أنشطة محددة محتملة ملكافحة العنف القائم عىل النوع االجتامعي. 

كام خصص االتحاد األورويب دعم موازنة »للتعايف« )برنامج دعم للتعايف( يف تونس، وحصل اتفاق مشرتك عىل معيارين قياسيني يتوقف 
عليهام رصف الدفعتني املتغريتني، األول إنشاء  بعثات / مكاتب لوزارة شؤون املرأة واألرسة يف كل منطقة، والثاين اعتامد قانون إطاري 
ملكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء. ويف كانون الثاين/يناير 2014، أطلقت بعثة االتحاد األورويب أيضاً مهمة تقيص لوضع برنامج دعم 
للمساواة. ويجب أن تنتهي املهمة يف نيسان/أبريل-أيار/ مايو 2014 عىل أن تتضمن عنرصاً خاصاً بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي، 
يتوقف أيضاً عىل املالحظات والتوصيات من منظامت املجتمع املدين. كام تتوقع البعثة رزمة خاصة بقضايا النوع االجتامعي مبوجب 
املوازنة املخصصة للجهات الفاعلة من غري الدول والسلطات املحلية، رغم عدم معرفة املبالغ حتى اليوم، مع برمجة ثنائية متفق عليها 

مع الحكومة. 

ليبيا217
يف شباط/فرباير 2011، تم تعليق التعاون بالكامل مع ليبيا بصورة مؤقتة، لكن االتحاد األورويب قدم مساعدات إنسانية فورية. ومنذ 
حزيران/يونيو 2011، بدأت أنشطة دعم املجتمع املدين الناشئ مبوجب مختلف آليات متويل االتحاد األورويب، مبا فيها اآللية األوروبية 
للجوار والرشاكة، ودعم الفاعلني من غري الحكومة/السلطات املحلية واآللية األوروبية للدميقراطية وحقوق اإلنسان. كام اعتمدت املفوضية 
األوروبية »تدبرياً خاصاً لليبيا« لعامي 2011 و2012. ويف جميع هذه الربامج، تعترب املساواة بني الجنسني مسألة مهمة ومستعرضة، وإمنا 
مل يتم رصد أي دعم خاص لتعزيز حقوق النساء أو مكافحة العنف القائم عىل النوع االجتامعي. ويف ترشين الثاين/نوفمرب 2013، أعلن 
االتحاد األورويب عن أموال جديدة لالتحاد األورويب مبوجب اآللية األوروبية للجوار والرشاكة لليبيا، مبا فيها برنامج لـ«حامية الفئات 
الضعيفة يف ليبيا« )5 ماليني يورو( سيستهدف املوقوفني و«مجموعات أخرى ضعيفة ومعرضة للخطر، من بينها املحرومة اقتصادياً 
واجتامعياً«. ورغم عدم اإلقرار باألمر بشكل رصيح،  يدرج هذا الربنامج النساء ضمن »املجموعات الضعيفة«. فاإلشارات املبارشة للعنف 
الجنيس واالغتصاب بشكل خاص من املواضيع املحرمة  يف البالد، مام قد يفرس عدم إشارة االتحاد األورويب إليها رصاحة، لكن كان يف 

إمكانه عىل األقل إدراج النساء بوضوح بني مختلف املجموعات املستهدفة. 

وبالنسبة إىل مشاريع املجتمع املدين، من بني حواىل 20 مرشوعاً تم تنفيذها  أو قيد التنفيذ ذكرتها مديرية التنمية والتعاون األوروبية 
منذ عام 2011، كان هناك اثنان فقط يستهدفان النساء وهام مرشوع »الفوز لليبيا« الذي تنفذه بصورة مشرتكة شبكة املنظامت النسائية 
واملركز األورويب للدعم االنتخايب، بهدف تعزيز مشاركة النساء والشباب يف إعادة إعامر البالد، ومرشوع »دستور« الذي يهدف إىل دعم 
املنظامت النسائية يف معالجة مسألة الوضعية الدستورية للنساء يف ليبيا. وتتضمن العديد من املشاريع األخرى مشاركة ملموسة 
للنساء عىل غرار مرشوع مدونات ليبيا Libyablog مع مشاركة قوية للمدونات النساء، ويشكل تبني منظور النوع االجتامعي بشكل 
عام معيار اختيار مهامً للمشاريع. وقد يكون املرشوع الذي تديره املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب واملجلس الدويل لتأهيل ضحايا 

التعذيب واملعني باملنارصة ألجل ضحايا التعذيب ودعمهم مفيداً هو أيضاً للنساء ضحايا العنف الحاد. 

سوريا218
يجري استخدام اآللية األوروبية للجوار والرشاكة منذ عام 2011 ملعالجة تداعيات األزمة السورية من خالل سلسلة من اإلجراءات 
الخاصة التي تلبي االحتياجات املتوسطة املدى للسكان )التعليم والتدريب املهني والدعم النفيس واالجتامعي ودعم سبل املعيشة، 
إلخ( يف سوريا ودول الجوار التي تستضيف الجئني سوريني، وتستكمل املساعدات اإلنسانية املقدمة من خالل دائرة املساعدات اإلنسانية 
والحامية املدنية. وتُنفذ غالبية األنشطة عن طريق وكاالت األمم املتحدة وعدد محدود من املنظامت غري الحكومية. وبصورة خاصة، 
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مّولت إجراءات خاصة يف عام 2011 مرشوعاً لحامية الالجئني الفلسطينيني الضعفاء يف سوريا، تم تنفيذه من خالل األونروا، بينام تضّمنت 
بعض األنشطة التي نفذتها منظامت املجتمع املدين )السيام منظامت لدعم النساء( أنشطة توعية تشاركية خاصة بحقوق اإلنسان، من 
بينها العنف األرسي والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، باإلضافة إىل الدعم النفيس واالجتامعي والخدمات املتخصصة، مبا يف ذلك 

ضحايا العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

ومبوجب إجراءات عامي 2011 و2012، تستهدف مشاريع محددة األطفال والشباب )الشباب الفلسطيني والسوري يف سوريا ويف مخيامت 
الالجئني، فضالً عن الشباب يف الجامعات املستضيفة يف لبنان واألردن(، وإمنا من دون أية إشارة إىل اهتامم أو أنشطة خاصة بالشابات 
والفتيات، رغم ما يواجهنه من مشاكل محددة عىل غرار النسبة املتدنية لاللتحاق باملدارس والعدد املرتفع من الزيجات املبكرة والقرسية 

»لحامية« الفتيات يف مخيامت الالجئني.

وأخرياً وليس آخراً، أعلنت املفوضية األوروبية يف كانون األول/ديسمرب 2012 عن املجموعة الثانية من اإلجراءات الخاصة بالالجئني السوريني 
والتي تشمل من بني أمور أخرى »تقديم تدريب مهارات ومنح للمبارشة بأعامل صغرية للضحايا من النساء أو أولئك املعرضات لخطر 
العنف القائم عىل النوع االجتامعي« يف لبنان، و«منح فرص تعلمية للشباب والنساء إلتاحة فرص أفضل من االندماج أو إعادة االندماج 
االقتصادي واالجتامعي« يف األردن.219 وال يشري البيان الصحفي الذي تم فيه اإلعالن عن القرار املتخذ يف نيسان/أبريل 2013 اىل تخصيص 

دعم مايل إضايف ملواجهة تداعيات أزمة الالجئني يف لبنان بصورة خاصة إىل النساء، وإمنا إىل املجموعات املستضعفة عموماً. 

إنه ملن الواضح أن محور التعاون الرئييس مع منطقة جنوب املتوسط ودولها يدور حول مشاركة النساء يف الحياة السياسية واالقتصادية 
واالجتامعية والتعليمية والتي ال تزال فيها املشاريع التي تتناول مبارشة العنف ضد النساء مستثناة نسبياً. ونحن موافقون متاماً عىل 
أن هذا يساهم يف مكافحة األسباب الجوهرية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدى الطويل. لكن توخياً للفاعلية الحقيقية 
ومواجهة أوضاع النساء يف الوقت الراهن، تعترب املشاريع الخاصة مبكافحة العنف ضد النساء رضورة ملحة أيضاً. كام أّن تناول مجاالت 
الحامية والتأهيل واملقاضاة مهم هو أيضاً كخطوة أوىل حاسمة لتحقيق تغيري فعيل يف وضعية النساء يف املنطقة. عالوة عىل ذلك، سوف 
يكون ملشاريع التعاون وقع أكرب وستحقق فارقاً أكرب للنساء يف حال كانت جزءاً من اسرتاتيجية أوسع ومنسجمة لالتحاد األورويب وإذا 

تّم اتخاذ خطوات مناسبة، مبا يف ذلك عىل املستوى السيايس الرفيع، من أجل تحسني اإلطار العام املؤثر يف حقوق النساء. 

الخالصة العامة حول سياسة الجوار األورويب
من الناحية العامة، نرى أن سياسة الجوار األوروبية ما زالت بعيدة عن تلبية حقوق النساء بالكامل ومكافحة العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي، وأنه ميكنها املساهمة أكرث يف تنفيذ سياسات االتحاد األورويب الخاصة بحقوق اإلنسان بشكل عام والخطوط التوجيهية 
لالتحاد األورويب الخاصة بالعنف ضد النساء بشكل خاص. وال يتم إهامل حقوق النساء، لكن يُنظر إليها أكرث من ناحية حامية مجموعة 
ضعيفة ويتم تناولها بشكل رئييس من خالل التعاون واملساعدات اإلنسانية. ورغم االلتزامات التي قطعها االتحاد األورويب مبوجب قرار 
مجلس األمن الدويل رقم 1325 والقرارات الالحقة وسواها من القرارات التي تتناول النساء يف حاالت النزاعات والسلم، فقد بدأ االتحاد 
األورويب أخرياً بالتنبه جدياً وعىل أعىل املستويات السياسية إىل أن املساواة بني الجنسني ومشاركة النساء يف أي حل لألزمة هام يف الواقع 

عنرص نجاح رئييس وليس مجرد خطوة ثانوية أو أثر جانبي سوف يحدث »من تلقاء نفسه« من خالل الدمقراطة.

2.6 االسرتاتيجيات العربية اإلقليمية ملكافحة العنف ضد النساء 
ذكرت منظمة املرأة العربية مسألة مكافحة العنف ضد النساء يف خطة عملها للفرتة 2012-2008 وخصصت أنشطة محددة يف هذا 

اإلطار، تراوحت بني أنشطة التوعية وبناء القدرات واألبحاث والدراسات القانونية والتدريب.220

ووضعت منظمة املرأة العربية اسرتاتيجية عربية لعرش سنوات ملكافحة العنف ضد النساء )2020-2011( تحت شعار »حق املرأة العربية 
يف حياة خالية من العنف«221، تهدف إىل مساعدة الدول العربية يف وضع خطط وطنية ملكافحة العنف ضد النساء222. وترتكز االسرتاتيجية 
عىل مقاربتني هام الحامية والوقاية ونهج املؤسسات املتعددة. وتهدف االسرتاتيجية  اىل تعزيز الوعي عىل مستوى السياسات يف قضايا 

IP/12/1426 20/12/2012 - بيان صحايف، زيادة الدعم للالجئني السوريني يف دول الجوار، املفوضية األوروبية
http://english.arabwomenorg.com/Default.aspx منظمة املرأة العربية هي منظمة حكومية  نشأت يف إطار جامعة الدول العربية. راجع

http://www.women.jo/admin/document/VAW_871340463.pdf )in Arabic(c راجع النص الكامل لالسرتاتيجية عل 
راجع الصفحة 17 من االسرتاتيجية املشار إليها سابقاً
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راجع الصفحة 18 من االسرتاتيجية املشار إليها سابقاً
راجع الصفحات 38-30 من االسرتاتيجية املشار إليها سابقاً

حتى اليوم، مل يتم العثور عىل أي معلومات عن التنفيذ عىل اإلنرتنت، ولألسف مل تحصل الشبكة األورو-متوسطية عىل إجابات عىل األسئلة املوجهة ملنظمة املرأة 
العربية )كانون الثاين/يناير 2014(

بحسب معلومات أفادت بها عضوة يف مجموعة العمل املساواة بني الجنسني وحقوق النساء التابعة للشبكة ، كانت قد شاركت يف االستشارات بشأن االسرتاتيجية
 راجع/ي االسرتاتيجية اإلقليمية "حامية النساء العربيات: السالم واألمن" الصادرة عن هيئة األمم املتحدة للمرأة واألمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة 

http://www.arabwomenorg.org/Content/Publications/strpeceng.pdf 2012 املرأة العربية يف عام
تغطي االسرتاتيجية النساء يف مرتفعات الجوالن املحتلة فقط.
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النوع االجتامعي ومكافحة العنف ضد النساء وتعزيز برامج الحامية للنساء والفتيات ضحايا العنف وتنسيق وتعزيز التعاون بني 
الجهات املعنية مبكافحة العنف ضد النساء223. وجرى تضمني االسرتاتيجية خطة عمل تنفيذية لتطبيق هذه االسرتاتيجية224. 

وتطرقت االسرتاتيجية إىل مجاالت هيكلية رئيسية تتضمن أ( التوعية إلحداث تغيري إيجايب يف السلوكيات واملقاربات املجتمعية الخاصة 
بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي، فضالً عن تعميم ثقافة املساواة عىل املستوى العريب؛ ب( تعزيز القدرة املؤسسية للمؤسسات 
االجتامعية لحامية النساء من العنف القائم عىل النوع االجتامعي عىل املستوى العريب؛ ج( تعزيز مشاركة النساء يف جميع مستويات صنع 
القرار ووضع سياسات وطنية يف الدول العربية؛ د( إنفاذ وتطوير ترشيعات وقوانني وإجراءات قانونية عربية متالمئة مع اتفاقيات وقرارات 
عربية ودولية مرتبطة بحقوق اإلنسان ومكافحة العنف القائم عىل النوع االجتامعي. ولكل من هذه املجاالت الهيكلية، حددت الخطة 
إجراءات اسرتاتيجية وتدابري مقرتحة مفصلة لتأخذ بها الدول العربية، باإلضافة إىل تحديد الثغرات والتحديات الحالية ومؤرشات األداء. 

وبناًء عىل هذه االسرتاتيجية، فإّن الدول العربية مدعوة لوضع خططها التنفيذية ملكافحة العنف ضد النساء. ويجب أن تحدد هذه 
الخطط املسؤوليات واملوازنة والجدول الزمني للتنفيذ. 

ويف حني أن وضع هذه االسرتاتيجية يعترب خطوة هامة بالفعل ، غري أن تنفيذها الفعيل ترك الكثري مام نرغب به225. ولسوء الحظ، مل 
تعتمد جامعة الدول العربية هذه االسرتاتيجية، ومل يتم إرسالها إىل الدول األعضاء للتنفيذ226. ويف 12 أيار/مايو 2013، أصدرت منظمة 
املرأة العربية وجامعة الدول العربية بالتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة االسرتاتيجية اإلقليمية »حامية النساء العربيات: السالم 

واألمن«227. 

وأشارت االسرتاتيجية  اىل تأثري النزاعات والحروب وتداعياتها عىل النساء وحقوقهن يف دول عربية مختارة، السيام لبنان )النزاعات املسلحة 
والهجامت اإلرسائيلية عىل جنوب لبنان والبقاع( والعراق )النزاعات املسلحة الطائفية والعقائدية( والصومال )النزاعات املرتبطة بالحركات 
االنفصالية املسلحة وحركات التمرد( والسودان )الحرب األهلية يف الجنوب(، باإلضافة إىل املناطق الفلسطينية املحتلة ومرتفعات الجوالن. 
وخلصت االسرتاتيجية إىل رضورة وضع اسرتاتيجيات وطنية وعربية للتصدي النتهاكات حقوق النساء يف هذه املناطق والحد من تأثريها. 

ُوضعت هذه االسرتاتيجية أثناء الثورات واملراحل االنتقالية والتحوالت الدميقراطية يف العديد من الدول العربية وبعدها، فمن الغريب 
أن تتجاوز هذه االسرتاتيجية الجديدة التغيريات الكبرية املؤثرة يف حياة املاليني من املواطنني واملواطنات يف الدول العربية، أي يف تونس 
ومرص واليمن وليبيا والبحرين وسوريا228. وللثورات واملراحل االنتقالية تداعيات خطرية عىل النساء وحقوقهن تتمثل يف استثنائهن 
وتهميشهن، باإلضافة إىل تراجع مامرسة حقوقهن وفقدان اإلنجازات التي تطلب تحقيقها جهوداً مضنية. وتعرضت آالف النساء 
ألنواع خطرية من العنف األرسي واالقتصادي والسيايس واالجتامعي، باإلضافة إىل العنف الجنيس الذي ُصّنف كجرمية حرب وجرمية 
ضد اإلنسانية. وأدى استبعاد هذه الدول إىل اسرتاتيجية تتطرق بشكل محدود إىل حامية النساء العربيات وأمنهن – وال تتطرق نهائياً 
إىل مسائل العدالة االنتقالية. وكان يجب أن تكون انتهاكات حقوق النساء يف السالمة واألمن يف املراحل االنتقالية مصدر قلق رئييس 

تتناوله هذه االسرتاتيجية اإلقليمية.

 باإلضافة إىل ذلك، أهملت االسرتاتيجية النساء اللوايت اضطررن اىل النزوح واللجوء نتيجة الثورات والرصاعات يف دول جنوب ورشق 
املتوسط وخصوصاً السوريات. 

ونظراً إىل األوضاع الحالية الصعبة وارتفاع وترية العنف ضد النساء وانتهاكات حق املرأة يف السالم واألمن يف املنطقة العربية، نرى أن 
عىل منظمة املرأة العربية  مراجعة اسرتاتيجيتها اإلقليمية للحامية  لتشمل جميع  النساء والدول التي تشهد مرحلة انتقالية. كام 
ندعو جامعة الدول العربية إىل اعتامد االسرتاتيجية اإلقليمية ملنظمة املرأة العربية بشأن مكافحة العنف ضد النساء واتخاذ خطوات 

جدية لحّث الدول العربية عىل وضع اسرتاتيجيات وخطط عمل وطنية ملكافحة العنف ضد النساء وتنفيذها.
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املراجع

املعاهدات والقرارات والتوصيات واإلعالنات والتقارير الصادرة عن األمم املتحدة

املعاهدات

•  العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )۱۹٦٦( 
العهد الدويل الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية   •

)۱۹٦٦(
اتّفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة ، ۱۸ كانون   •

األول/ديسمرب ۱۹۷۹
نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، ۱۷ متوز/ يوليو   •

۱۹۸۸
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار بالبرش وبخاصٍة النساء   •
واألطفال املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية 

املنظمة عرب الوطنية ، ۱۵ ترشين الثاين/ نوفمرب ۲۰۰۰

القرارات

قرارات الجمعية العامة
قرار الجمعية العامة ۳۸/۵۵ حول تعزيز الجهود للقضاء عىل   •

كافة أشكال العنف ضد املرأة، ٤ كانون األول/ ديسمرب ۲۰۰۰
قرار الجمعية العامة ۵۷/ ۱۸۱حول تعزيز الجهود للقضاء عىل   •
كافة أشكال العنف ضد املرأة، ۱۸ كانون األول/ ديسمرب ۲۰۰۲

قرار الجمعية العامة ۱٦۷/۵۹ حول تعزيز الجهود للقضاء عىل   •
كافة أشكال العنف ضد املرأة،  كانون األول/ ديسمرب ۲۰۰٤

قرار الجمعية العامة ۱٤۳/٦۱ حول تعزيز الجهود للقضاء عىل   •
كافة أشكال العنف ضد املرأة،  كانون األول/ ديسمرب ۲۰۰٦

قرار الجمعية العامة ۱۳۳/٦۲ حول تعزيز الجهود للقضاء عىل   •
كافة أشكال العنف ضد املرأة، ۱۸ كانون األول/ ديسمرب ۲۰۰۷

قرار الجمعية العامة ۱۵۵/٦۳ حول تعزيز الجهود للقضاء عىل   •
كافة أشكال العنف ضد املرأة، ۱۸ كانون األول/ ديسمرب ۲۰۰۸

قرار الجمعية العامة ۱۳۷/٦٤ حول تعزيز الجهود للقضاء عىل   •
كافة أشكال العنف ضد املرأة، ۱۸ كانون األول/ ديسمرب ۲۰۰۹

قرار الجمعية العامة ۱٤٤/٦۷ حول تعزيز الجهود للقضاء عىل   •
كافة أشكال العنف ضد املرأة، ٢٠ كانون األول/ ديسمرب ۲۰۱۲

قرارات مجلس األمن
قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ۱۳۲۵، ۳۱ ترشين األول/   •

أوكتوبر ۲۰۰۰ 
قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ۱۸۲۰، ۱۹ حزيران/ يونيو   •

۲۰۰۸
قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ۱۸۸۸، ۳۰ أيلول/ سبتمرب   •

۲۰۰۹
قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ۱۸۸۹، ۵ ترشين األول/   •

أوكتوبر ۲۰۰۹
قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ۱۹٦۰، ۱٦ كانون األول/   •

ديسبمر ۲۰۱۰
قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ۲۱۰٦، ۲٤ حزيران/ يونيو   •

۲۰۱۳
قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ۲۱۲۲، ۱۸ ترشين األول/   •

أوكتوبر ۲۰۱۳

اإلعالنات واالستنتاجات

إعالن القضاء عىل العنف ضد املرأة، القرار ٤۸/ ۱۰٤، ۲۰ كانون   •
األول/ ديسمرب ۱۹۹۳

إعالن ومنهاج عمل بيجني، املؤمتر العاملي الرابع حول املرأة،   •
۱۵ أيلول/ سبتمرب ۱۹۹۵

الخالصات املتّفق عليها حول القضاء ومنع كافة أشكال العنف   •
ضد النساء والفتيات، لجنة وضع املرأة، ۱۵ آذار/ مارس ۲۰۱۳

التقارير

ة املعنية  الدولية املستقلّ التحقيق  الثالث للجنة  التقرير   •
بالجمهورية العربية السورية، ۱۵ أب/ أغسطس ۲۰۱۲

املعنية  ة  املستقلّ الدولية  التحقيق  للجنة  الرابع  التقرير   •
بالجمهورية العربية السورية، ۵ شباط/ فرباير ۲۰۱۳ 

ة املعنية  التقرير الخامس للجنة التحقيق الدولية املستقلّ  •
بالجمهورية العربية السورية، ٤ حزيران/ يونيو ۲۰۱۳
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تقارير من هيئاٍت دولية أخرى 

االتفاقيات والقرارات والتوصيات واإلعالنات والتقارير الصادرة عن مجلس أوروبا 

املواثيق واإلعالنات والرسائل والبيانات الصحفية والتقارير الصادرة عن االتحاد األورويب 

ة املعنية  التقرير السادس للجنة التحقيق الدولية املستقلّ  •
بالجمهورية العربية السورية، ۱٦ آب/ أغسطس ۲۰۱۳

تقرير األمني العام لألمم املتحدة حول العنف الجنيس يف حاالت   •
النزاع، ۱۳ كانون الثاين/ يناير ۲۰۱۲

تقرير األمني العام لألمم املتحدة حول العنف الجنيس يف حاالت   •
النزاع، ۱٤ آذار/ مارس ۲۰۱۳

تقرير حول الجلسة السابعة والخمسني للجنة وضع املرأة،   •
٤-۱۵ آذار/ مارس ۲۰۱۳

تقرير األمني العام حول املرأة والسالم واألمن، ٤ أيلول/ سبتمرب   •
۲۰۱۳

مبادرات دولية أخرى ذات صلة

اإلعالن ملنع العنف الجنيس يف حاالت النزاع، إعالن مجموعة   •
الثامنية، ۱۱ نيسان/ أبريل ۲۰۱۳

»فتح األبواب، املساواة بني الجنسني يف الرشق األوسط وشامل   •
إفريقيا«، واشنطن العاصمة، البنك الدويل، ۲۰۱۳

»الفرص والتحديات يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا«   •
أنطوين أو سوليفان و ماري إيستيل راي وخورخي غالفيز 

مينديز« منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية، ۲۰۱۱

اتفاقية مجلس أوروبا ملنع ومحاربة العنف ضد املرأة والعنف   •
األرسي، ۱۵ أيار/ مايو ۲۰۱۱ 

القرار ۱۲٤۷ الصادر عن  الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا   •
)۲۰۰۱( حول تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

•  القرار 1327 الصادر عن  الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا 
)۲۰۰۳( حول »جرائم الرشف«

القرار ۱۵۸۲ الصادر عن  الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا   •
)۲۰۰۷( حول العنف األرسي

القرار ۱٦۵٤ الصادر عن  الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا   •
)۲۰۰۹( حول قتل النساء

القرار ۱٦۸۰ الصادر عن  الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا )۲۰۰۹(   •
حول اعتامد صفة »رشيك من أجل الدميقراطية« مع الجمعية 

الربملانية
القرار ۱٦۹۱ الصادر عن  الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا )۲۰۰۹(   •

حول إغتصاب االناث مبا يف ذلك االغتصاب الزوجي

التوصية ۱۷۲۳ الصادرة عن الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا   •
)۲۰۰۵( حول الزواج القرسي وزواج األطفال

•  التوصية ۱۷۷۷ الصادرة عن الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا 
)۲۰۰۷( حول االعتداء الجنيس املتّصل ب«مخّدرات االغتصاب«

توصية اللجنة الوزارية )۲۰۰۲(۵ املوّجهة إىل الدول األعضاء حول   •
حامية املرأة من العنف، مجلس أوروبا

منع  تدابري  بني  مقارنة  السيداو:  وإطار  اسطنبول  اتفاقية   •
ومحاربة العنف ضد املرأة، مجلس أوروبا

»اتّفاقية مجلس أوروبا حول منع ومحاربة العنف ضد املرأة   •
والعنف األرسي )اتفاقية اسطنبول(، ۱۲ خطوة لاللتزام بها«، 

مجلس أوروبا
أولويات تعاون الجوار لتونس ۲۰۱۲–۲۰۱٤  •

أولويات تعاون الجوار للمغرب ۲۰۱۲–۲۰۱٤  •
أولويات تعاون الجوار لألردن ۲۰۱۲–۲۰۱٤  •

ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األورويب، ۱۸ كانون األول/   •
ديسمرب ۲۰۰۰

الخطوط التوجيهية لإلتحاد األورويب حول العنف ضد املرأة   •
ومحاربة كافة أشكال التمييز ضدها، مجلس الشؤون العامة، 

۸ كانون األول/ ديسمرب ۲۰۰۸

۲۰۱۰

•  ميثاق املفّوضية األوروبية للنساء، رسالة )۲۰۱۰( ۷۸ نهائية، ۵ 
آذار/ مارس ۲۰۱۰ 

بيان صحفي »املفّوضية األوروبية تعزز التزامها باملساواة بني   •
الرجال والنساء«، ۵ آذار/ مارس ۲۰۱۰

خالصات مجلس االتحاد األورويب الخاصة باالجتامع رقم ۳۰۰۰   •
ملجلس التوظيف والسياسة االجتامعية، »خالصات املجلس 
حول القضاء عىل العنف ضد املرأة يف االتحاد األورويب«، ۸ آذار/ 

مارس ۲۰۱۰
رسالة من املفّوضية األوروبية، »نحو منطقة تتمتع بالحرية   •
واألمن والعدالة ملواطني أوروبا، خطة عمل لتنفيذ برنامج 
ستوكهومل«، رسالة )۲۰۱۰( ۱۷۱ نهائية، ۲۰ نيسان/ أبريل ۲۰۱۰ 

برنامج ستوكهومل – أوروبا منفتحة وآمنة لخدمة وحامية   •
ة الرسمية، ٤ أيار/ مايو ۲۰۱۰ مواطنيها )۲۰۱۰/ج ۰۱/۱۱۵(، املجلّ

خالصات مجلس االتحاد األورويب الخاصة باالجتامع رقم۳۰۲۳   •
ملجلس الشؤون الخارجية »دعم تحقيق أهداف األلفية للتنمية 
بحلول العام ۲۰۱۵« و«خطة عمل االتحاد األورويب حول املساواة 
بني الجنسني ومتكني النساء يف التنمية )۲۰۱۰–۲۰۱۵( ، ۱٤ حزيران/ 

يونيو ۲۰۱۰
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رسالة من املفّوضية األوروبية »اسرتاتيجية  املساواة بني الرجال   •
والنساء)۲۰۱۰–۲۰۱۵(«، )۲۰۱۰( ٤۹۱ و«أنشطة لتطبيق اسرتاتيجية 
املساواة بني الرجال والنساء)۲۰۱۰–۲۰۱۵(«، وثيقة عمل )۲۰۱۰( 

۲/۱۰۷۹،  رسالة مرافقة )۲۰۱۰( ٤۹۱، ۲۱ أيلول/ سبتمرب ۲۰۱۰

۲۰۱۱

مجلس االتحاد األورويب، »ميثاق أورويب جديد للمساواة بني   •
الرجال والنساء للفرتة املمتدة ما بني ۲۰۱۱ و۲۰۲۰« املرفق 
بخالصات املجلس حول امليثاق األورويب للمساواة بني الجنسني 
للفرتة املمتدة ما بني»۲۰۱۱ و۲۰۲۰« )۱۱/۷۱٦٦(، ۷ آذار/ مارس 

 ۲۰۱۱
ة واملمثلة السامية  ة األوروبيّ البيان املشرتك الصادر عن املفوضيّ  •
ة/نائبة  ة والسياسة األمنيّ لالتحاد األورويب للشؤون الخارجيّ
ة »استجابة جديدة لجواٍر متغرّي«، ۲۵  ة األوروبيّ رئيس املفّوضيّ

أيار/ مايو ۲۰۱۱، رسالة )۲۰۱۱( ۳۰۳ نهائية
ة واملمثلة السامية  ة األوروبيّ البيان املشرتك الصادر عن املفوضيّ  •
ة/نائبة  ة والسياسة األمنيّ لالتحاد األورويب للشؤون الخارجيّ
الدميقراطية  أجل  من  »رشاكٌة  ة،  األوروبيّ ة  املفّوضيّ رئيس 
واالزدهار املشرتك مع جنوب املتوسط«، ۸ آذار/ مارس ۲۰۱۱، 

رسالة )۲۰۱۱( ۲۰۰ نهائية

۲۰۱۲

•  مجلس االتحاد األورويب، إطار االتحاد األورويب االسرتاتيجي 
لحقوق اإلنسان والدميقراطية، ۱۲/۱۱۸۵۵، ۲۵ حزيران/ يونيو 

۲۰۱۲
خالصات املجلس حول محاربة العنف ضد النساء وتوفري   •
خدمات الدعم لضحايا العنف األرسي، ٦ كانون األول/ ديسمرب 

۲۰۱۲
ة واملمثلة السامية  ة األوروبيّ البيان املشرتك الصادر عن املفوضيّ  •
ة/نائبة  ة والسياسة األمنيّ لالتحاد األورويب للشؤون الخارجيّ
ة »الوفاء بالتزامات سياسة الجوار  ة األوروبيّ رئيس املفّوضيّ
األوروبية الجديدة« ۱۵ أيار/ مايو ۲۰۱۲، بيان مشرتك )۲۰۱۲( ۱٤ 

نهايئ
وثيقة عمل مشرتكة، »رشاكة من أجل الدميقراطية واالزدهار   •
املشرتك: تقرير حول أنشطة ۲۰۱۱ وخارطة طريق للخطوات 
املستقبلية«، ۱۵ أيار/ مايو ۲۰۱۲، وثيقة عمل )2012( ۱۲۱ نهايئ
بيان صحفي، زيادة الدعم لالجئني السوريني يف دول الجوار،   •

EC - IP/12/1426، ۲۰ كانون األول/ ديسمرب  ۲۰۱۲
وثيقة عمل مشرتكة بني املفّوضية األوروبية واملمثلة السامية   •
لالتحاد األورويب للشؤون الخارجية والسياسة األمنية/ نائبة 
رئيس املفّوضية األوروبية »التطّور يف تطبيق سياسة الجوار 
األوروبية يف مرص لعام ۲۰۱۲ وتوصيات للعمل«، ۱۵ آذار/ مايو 

۲۰۱۲، وثيقة عمل )۲۰۱۲( ۱۱۳ نهائية
وثيقة عمل مشرتكة بني املفّوضية األوروبية واملمثلة السامية   •
لالتحاد األورويب للشؤون الخارجية والسياسة األمنية/ نائبة 
رئيس املفّوضية األوروبية »تطبيق سياسة الجوار األوروبية يف 
تونس – التقّدم املحرز لعام ۲۰۱۲ والخطوات املتوّجب تنفيذها 
)بالفرنسية(،« ۱۵ أيار/ مايو ۲۰۱۲، وثيقة عمل )۲۰۱۲( ۱۱۹ نهايئ

رة/۳۳۸/۱۲، ۱۵ أيار/  رزمة سياسة الجوار األوروبية – ليبيا، مذكّ  •
مايو ۲۰۱۲

رة / ۳٤۲/۱۲، أيار/  رزمة سياسة الجوار األوروبية – سوريا، مذكّ  •
مايو ۲۰۱۲

۲۰۱۳

خالصات املجلس املتعلقة باجتامع لجنة الشؤون الخارجية   •
رقم ۳۲۲۲، ۱۸ شباط/ فرباير ۲۰۱۳

ة واملمثلة السامية  ة األوروبيّ البيان املشرتك الصادر عن املفوضيّ  •
ة/نائبة  ة والسياسة األمنيّ لالتحاد األورويب للشؤون الخارجيّ
ة »سياسة الجوار األوروبية : العمل   ة األوروبيّ رئيس املفّوضيّ
نحو رشاكة أقوى« ۲۰ آذار/ مارس ۲۰۱۳، بيان مشرتك )۲۰۱۳( ٤ 

نهايئ
وثيقة عمل مشرتكة بني املفّوضية األوروبية واملمثلة السامية   •
لالتحاد األورويب للشؤون الخارجية والسياسة األمنية/ نائبة 
رئيس املفّوضية األوروبية »التقرير اإلقليمي لتطبيق سياسة 
الجوار األوروبية لعام ۲۰۱۲: رشاكة من أجل الدميقراطية و 
اإلزدهار املشرتك مع جنوب املتوسط«، ۲۰ آذار/ مارس ۲۰۱۳، 

وثيقة عمل )۲۰۱۳( ۸٦ نهائية
وثيقة عمل مشرتكة بني املفّوضية األوروبية واملمثلة السامية   •
لالتحاد األورويب للشؤون الخارجية والسياسة األمنية/ نائبة 
رئيس املفّوضية األوروبية »التطّور يف تطبيق سياسة الجوار 
األوروبية يف مرص لعام ۲۰۱۲ وتوصيات للعمل«،  آذار/ مارس 

۲۰۱۳، وثيقة عمل )۲۰۱۳( ۸۹ نهائية
وثيقة عمل مشرتكة بني املفّوضية األوروبية واملمثلة السامية   •
لالتحاد األورويب للشؤون الخارجية والسياسة األمنية/ نائبة 
رئيس املفّوضية األوروبية »تطبيق سياسة الجوار األوروبية يف 
تونس – التقّدم املحرز لعام ۲۰۱۲ والخطوات املتوّجب تنفيذها 
)بالفرنسية(،« ۲۰ آذار/ مارس ۲۰۱۳، وثيقة عمل )۲۰۱۳( ۸۳ نهايئ

رة/۲۵۰/۱۳، ۲۰ آذار/  رزمة سياسة الجوار األوروبية – ليبيا، مذكّ  •
مارس ۲۰۱۳ 

رة / ۲۵۵/۱۳، ۲۰  رزمة سياسة الجوار األوروبية – سوريا، مذكّ  •
آذار/ مارس ۲۰۱۳

السنوي  األورويب  االتحاد  »تقرير  األورويب  االتحاد  مجلس   •
حول حقوق اإلنسان والدميقراطية يف العامل سنة ۲۰۱۲ )تقارير 

مواضيعية( ۱۳ أيار/ مايو ۲۰۱۳
خالصات املجلس املتعلقة باالجتامع رقم ۳۲٤۱ ملجلس الشؤون   •

الخارجية، ۲۷ أيار/ مايو ۲۰۱۳
بيان مشرتك بني املفّوضية األوروبية واملمثلة السامية لالتحاد   •
األورويب للشؤون الخارجية والسياسة األمنية/ نائبة رئيس 
لألزمة  شاملة  أوروبية  مقاربة  »نحو  األوروبية  املفّوضية 
السورية«، ۲٤ حزيران/ يونيو ۲۰۱۳، بيان مشرتك )۲۰۱۳( ۲۲ نهايئ
»استعراض منتصف املدة السرتاتيجية املساواة بني الرجال   •
والنساء )۲۰۱۰–۲۰۱۵(« وثيقة عمل )۲۰۱۳( ۳۳۹ نهائية، ۱٦ 

أيلول/ سبتمرب ۲۰۱۳
مجلس االتحاد األورويب، »تقرير االتحاد األورويب السنوي حول   •
حقوق اإلنسان والدميقراطية يف العامل سنة ۲۰۱۲ )تقرير قطري(، 

۲۱ ترشين األول/ أوكتوبر ۲۰۱۳
خطة عمل االتحاد األورويب وتونس للفرتة املمتدة ما بني ۲۰۱۳   •

و۲۰۱۷
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الربملان األورويب

قرار الربملان األورويب حول وضع النساء يف النزاعات املسلّحة   •
ودورهن يف إعادة البناء والعملية الدميقراطية ما بعد النزاع، 

 ۲۲۱۵/۲۰۰۵
قرار الربملان األورويب الصادر يف السادس والعرشين من ترشين   •
P7_( الثاين/ نوفمرب ۲۰۰۹ حول القضاء عىل العنف ضد النساء

)TA)2009(0098
قرار الربملان األورويب الصادر يف السابع عرش من شباط/ فرباير   •

)P7_TA)2011(0064( ۲۰۱۱ حول الوضع يف مرص
قرار الربملان األورويب الصادر يف العارش من آذار/ مارس ۲۰۱۱ حول   •

P7_TA)2011(0095 دول الجوار الجنوبية وبخاصٍة ليبيا
قرار الربملان األورويب حول استخدام العنف الجنيس يف النزاعات   •
يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا، وثيقة مشرتكة  الستصدار 

قرار، ۵ نيسان/ أبريل  ۲۰۱۱
قرار الربملان األورويب الصادر يف الخامس من نيسان/أبريل ۲۰۱۱   •
حول أولويات ومخطط إلطار سيايس أورويب جديد ملحاربة 

)P7_TA)2011(0127( العنف ضد النساء
قرار الربملان األورويب الصادر يف الثاين من شباط/ فرباير ۲۰۱۲   •
P7_ املستقبلية،  واآلفاق  اإلنجازات  دافني:  برنامج  حول 

TA)2012(0027

الصادر يف السادس من شباط/ فرباير  الربملان األورويب  قرار   •
۲۰۱۳ حول الجلسة السابعة والخمسني للجنة وضع املرأة: 
والفتيات« النساء  ضد  العنف  أشكال  كافة  ومنع   القضاء 

)P7_TA)2013(0045(
مسّودة تقرير مع توصيات للجنة محاربة العنف ضد النساء   •
)۲۰۰٤/۲۰۱۳(، اعتمدتها لجنة الربملان األورويب لحقوق املرأة 

واملساواة بني الجنسني يف ۳۱ ترشين األول/ أوكتوبر ۲۰۱۳

االتحاد من أجل املتوسط

الخالصات الوزارية حول تعزيز دور املرأة يف املجتمع، اسطنبول،   •
۱۵ ترشين الثاين/ نوفمرب ۲۰۰٦ 

خالصات املؤمتر الوزاري الثاين، مراكش، ۱۱–۱۲ ترشين الثاين/   •
نوفمرب ۲۰۰۹

املرأة يف  الثالث حول تعزيز دور  الوزاري  املؤمتر  خالصات   •
املجتمع، باريس، ۱۲ أيلول/ سبتمرب ۲۰۱۳

تقرير األمانة العامة لالتحاد من أجل املتوسط حول التقّدم   •
يف مجال متكني النساء واملساواة بني الجنسني

تقارير وبيانات صحفية صادرة عن منظامت غري حكومية 

۲۰۱۰

ة؟  أوكسفام ومجموعة الضغط النسائية  األوروبية، »أزمة خفيّ  •
فقر النساء وإقصائهن االجتامعي يف االتحاد األورويب يف زمن 
االنكامش – ورقة عمل تتبنى مقاربة النوع االجتامعي« آذار/ 

مارس ۲۰۱۰

۲۰۱۱

مجموعة الضغط النسائية األوروبية، »مقياس العام ۲۰۱۱   •
لخطط العمل الوطنية حول العنف ضد النساء« 

بيان صحفي صادر عن مجموعة الضغط النسائية األوروبية،   •
»يجب عىل االتحاد األورويب وضع حٍد »للنفاق« واالنتقال من 
الكالم إىل العمل الفاعل إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات يف 
السياسات الداخلية والخارجية، بحسب الربملانيني واملنظامت 

غري الحكومية«، بروكسل، ۲۱ أيلول/ سبتمرب ۲۰۱۱
مبادرة النساء الحائزات عل شهادة نوبل »الحرب عىل النساء:   •
آن األوان للعمل عىل وقف العنف الجنيس يف حاالت النزاع«، 

أيار/ مايو ۲۰۱۱

۲۰۱۲

الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات و املجموعة املغاربية    •
للمساواة والشبكة األورو متوسطية لحقوق االنسان، ملّخص 

وتوصيات ورشة العمل ۲۷–۲۸ شباط/فرباير ۲۰۱۲)تونس( 

تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، »النساء والربيع   •
العريب، هل تأخذ النساء مكانها ؟« آذار/ مارس ۲۰۱۲

 Las asociaciones de mujeres ante el empleo, la  •
 violencia de género y la participación, XXII Taller

de PolíticaFeminista”، منتدى السياسة النسائية، مدريد، 
آذار/مارس ۲۰۱۲

»فحوصات  عىل  عاٍم  بعد  »مرص:  الدولية:  العفو  منظمة   •
العذرية«، النساء ضحايا عنف الجيش يف سعٍي إىل العدالة«، 

۹ آذار/ مارس ۲۰۱۲
تقرير مجموعة الضغط النسائية األوروبية، »مثن التقّشف:   •
األثر عىل حقوق النساء واملساواة بني الجنسني يف أوروبا« 

ترشين األول/ أوكتوبر ۲۰۱۲ 

۲۰۱۳

منظمة العفو الدولية، »العنف القائم عىل النوع االجتامعي   •
يف ساحة التحرير«، شباط/ فرباير ۲۰۱۳ 

منظمة العفو الدولية، »مرص، الئحة التدابري ملحاربة العنف   •
الجنيس و العنف القائم عىل النوع االجتامعي » ۱۵ آذار/ مارس 

 ۲۰۱۳
 COMPI, » Asociaciones de mujeres piden mas politicas  •

de igualdad y conciliacion «، ٤ آذار/ مارس  ۲۰۱۳ 
 ،)Human Rights Watch(  تقرير ل هيومن رايتس ووتش  •
»ثورة للجميع، حقوق النساء يف ليبيا الجديدة«، آذار/ مارس 

 ۲۰۱۳
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الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات، »حقوق اإلجهاض   •
يف تونس،  ۱۹۷۳ إىل ۲۰۱۳«، املنتدى االجتامعي، آذار/ مارس 
۲۰۱۳ مبساهمة االئتالف من أجل الحقوق الجنسية والجسدية 

وأوكسفام
تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان »العنف ضد النساء   •

يف سوريا: كرس حاجز الصمت«، نيسان/أبريل ۲۰۱۳
بيان مشرتك صادر عن املنظامت غري الحكومية »االنتهاكات   •
الجسيمة واملستمرة لحقوق النساء يف إطار النزاع يف سوريا«، 

۱۰ أيار/ مايو ۲۰۱۳

األورو متوسطية لحقوق  الشبكة  بيان صحفي صادر عن   •
اإلنسان »اجتامع وزاري لالتحاد من أجل املتوسط يف باريس: 

ال تقّدم يف مجال حقوق النساء« ۱۲ أيلول/ سبتمرب ۲۰۱۲ 
الحكومية والشبكة  املنظامت غري  بيان مشرتك صادر عن   •
األورو متوسطية لحقوق اإلنسان »العنف ضد النساء: الجرائم 

واإلفالت من العقاب«، ۱۱–۱۲ ترشين الثاين/ نوفمرب ۲۰۱۳
تقرير صادر عن الشبكة األورو متوسطية لحقوق اإلنسان،   •
»العنف ضد النساء، جرٌح ينزف يف النزاع السوري«، ۲۵ ترشين 

الثاين/ نوفمرب ۲۰۱۳

البحوث األكادميية

التحقيقات الصحفية

أميي إملان، »العنف القائم عىل النوع االجتامعي« يف كتيّب   •
إدارة  تحت  والسياسة،  االجتامعي  النوع  حول  أوكسفورد 
جورجينا والن و كارين سيليس و جوانا كانتوال وس. لوريل 

ويلدن، نيو يورك: منشورات جامعة أوكسفورد، ۲۰۱۳ 
ماال هتون، ويلدن لوريل: »األصول املدنية لتغيري السياسات   •
التقدمي: محاربة العنف ضد النساء من منظور دويل، ۱۹۷۵–

ة العلوم السياسية األمريكية، العدد ۱۰٦، رقم۳ آب/  ۲۰۰۵«، مجلّ
أغسطس ۲۰۱۲، ص. ۵٤۸–۵٦۹ 

سيليست مونتويا:  من العاملية اىل القاعدة : االتحاد األورويب،   •
املنارصة العابرة للحدود الوطنية ومحاربة العنف ضد النساء، 

منشورات جامعة أوكسفورد، ۲۰۱۳

سيليست مونتويا: »املبادرة الدولية واإلصالحات املحلية: جهود   •
االتحاد األورويب ملحاربة العنف ضد النساء«، السياسة والنوع 

االجتامعي، ۵ )۲۰۰۹(، ۳۲۵–۳٤۸
سيليست مونتويا: »االتحاد األورويب، بناء القدرات والشبكات   •
العابرة لألوطان: محاربة العنف ضد النساء من خالل برنامج 

دافني«، املنظمة الدولية ٦۲، ربيع ۲۰۰۸، ص.۳۵۹–۳۷۲ 
جريالدين تريي، »تقليص الفقر والعنف ضد النساء: اكتشاف   •
الروابط وتقييم األثر«، التطوير يف املامرسة، ۱٤:٤، ۲۰۰٤، ص. 

 ٤۸۰–٤٦۹
لوريل ويلدن: احتجاج، سياسة ومشكلة العنف ضد النساء:   •

مقارنة بني الدول، منشورات جامعة بيتسربغ، ۲۰۰۲

مريم بن محمد، مبساهمة من أفا جمشيدي: »مذنبة بسبب   •
تعرّضها لالغتصاب: املرأة يف تونس، حرية مهددة«، ميشال 

الفون ۲۰۱۳
أنيك كوجان: الفريسة، داخل حريم القّذايف، دار نرش غرايس،   •

باريس، ۲۰۱۲، ۳۲۵ صفحة.
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الئحة املالحق

امللحق األول: قرارات مجلس أمن األمم املتحدة حول املرأة واألمن والسالم 
امللحق الثاين: االتحاد األورويب/ مجلس أوروبا: للتوضيح و تفادي االلتباس

امللحق الثالث: االتحاد من أجل املتوسط/ سياسة الجوار األوروبية: للتوضيح و تفادي االلتباس
امللحق الرابع: خطوط االتحاد األورويب التوجيهية حول العنف ضد النساء والفتيات ومحاربة كافة أشكال التمييز ضّدهّن



 امللحق األول: 

قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة حول املرأة والسالم واألمن

S/RES/ 2122 (2013)
تم اعتامد هذا القرار يف الثامن عرش من ترشين األول/ أوكتوبر ۲۰۱۳ وهو يُقّر بالحاجة إىل تطبيق القرار 1325 )۲۰۰۰( يف عمل املجلس و 
بزيادة الرتكيز عىل دور املرأة الريادي ومشاركتها يف حل النزاعات وبناء السالم. وينّص عىل مراقبة التقّدم يف التنفيذ ومعالجة التحديات 
املتّصلة بعدم كفاية ونوعية املعلومات والتحاليل حول أثر النزاعات املسلّحة عىل النساء والفتيات، ودور املرأة يف بناء السالم ومنظور 

النوع االجتامعي يف عمليات السالم وحل النزاعات. 

ملراجعة نص القرار الكامل أنظر الرابط التايل: 
http://www.peacewomen.org/assets/file/sgres2122.pdf

S/RES/2106 (2013)
يسلّط هذا القرار الضوء عىل أهمية اعتامد مقاربة شاملة للعدالة االنتقالية يف حاالت النزاع املسلّح وما بعد النزاع، تشمل سلسلًة 

كاملة من التدابري القضائية وغري القضائية حسب ما تقتيض الحاجة.

ملراجعة نص القرار الكامل أنظر الرابط التايل:  
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SC_ResolutionWomen_SRES2106(2013)(english).pdf

S/RES/1960 (2010)
يدعو هذا القرار أطراف النزاع املسلّح إىل قطع وتنفيذ التزاماٍت محددة بجدوٍل زمني ملحاربة العنف الجنيس، وهي التزاماٌت يجب أن 
بات العسكرية. كام تدعو هذه األطراف إىل قطع  تتضّمن إصدار أوامر واضحة متنع وتحظر العنف الجنيس يف مدّونات السلوك والكتيّ

التزاماٍت مبعاقبة املعتدين وذلك مبوجب تحقيقات دقيقة حول االّدعاءات باالعتداء. 

ملراجعة نص القرار الكامل أنظر الرابط التايل: 
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES%20

1960.pdf

S/RES/1889 (2009)
يكّرر هذا القرار الدعوة إىل كافة األطراف يف النزاع املسلّح إىل احرتام القانون الدويل املعني بحقوق النساء والفتيات وحاميتهّن ويشّدد 
عىل رضورة تطبيق الدول األعضاء للقرار ۱۳۲۵. ويدعو هذا القرار أيضاً األمني العام إىل وضع اسرتاتيجية لزيادة عدد النساء يف املراكز 

العليا وإىل اتّخاذ تدابري لتعزيز مشاركة املرأة يف مهامت األمم املتحدة السياسية كام مهامت بناء السالم أو حفظ السالم. 

ملراجعة نص القرار الكامل أنظر الرابط التايل: 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/542/55/PDF/N0954255.pdf?OpenElement

S/RES/1888 (2009)
يأيت هذا القرار مكّمالً للقرار ۱۸۲۰ ويعيد التأكيد عىل أّن العنف الجنيس يساهم يف تصاعد النزاع املسلّح. ويطلب من األمني العام نرش 
مجموعة خرباء عىل وجه الرسعة يف األماكن التي باتت تشّكل موطن قلٍق شديد من ناحية العنف الجنيس. ويدعو القرار إىل تعيني 
ممثٍّل خاص لقيادة الجهود الهادفة إىل وضع حٍد للعنف الجنيس ضد النساء واألطفال املتّصل بالنزاع كام إىل إدراج معلومات حول 
انتشار العنف الجنيس يف تقريٍر تحيله بعثات األمم املتحدة لحفظ السالم إىل مجلس األمن. باإلضافة اىل ذلك، يحّث القرار الدول عىل 
إجراء إصالحاٍت قانونية وقضائية شاملة متاشياً مع القانون الدويل من دون أي تأخريٍ أو تأجيل بهدف مقاضاة مرتكبي العنف الجنيس 

يف النزاعات وضامن نفاذ الضحايا والناجيات إىل القضاء.

ملراجعة نص القرار الكامل أنظر الرابط التايل: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/securitycouncil/S-RES-1888-(2009)-English.pdf
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S/RES/1820 (2008)
يشّدد هذا القرار عىل أّن العنف الجنيس يؤدي إىل تفاقم النزاع املسلّح مشرياً إىل أّن االغتصاب وغريه من أشكال العنف الجنيس ميكن 
أن تشّكل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية أو عنرصاً من عنارص اإلبادة الجامعية. ويدعو القرار الدول األعضاء إىل اإللتزام اللتزاماتتها 
يف مقاضاة مرتكبي العنف الجنيس وضامن حاميٍة متساوية مبوجب القانون لكل ضحايا العنف الجنيس كام تأمني نفاذهم إىل العدالة 
بهدف وضع حٍد لإلفالت من العقاب يف حاالت العنف الجنيس. كام يحّث الدول عىل دعم تطوير قدرات املؤسسات الوطنية وتعزيزها 

وبخاصٍة األنظمة القضائية والصحية.

ملراجعة نص القرار الكامل أنظر الرابط التايل: 
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/CAC%20S%20

RES%201820.pdf

S/RES/1325 (2000)
يدعو هذا القرار إىل زيادة عدد النساء عىل مستويات صنع القرار يف املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية املعنية مبنع النزاعات 
ها. ويحّث القرار الدول عىل مراعاة النوع االجتامعي لدى التفاوض بشأن اتفاقيات السالم وتنفيذها والنظر يف الحاجات  وإدارتها وحلّ
الخاصة للنساء والفتيات عند العودة إىل الوطن وإعادة التوطني و إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج وإعادة البناء ما بعد النزاع. ويدعو إىل 
دعم املبادرات النسائية املحلية للسالم والعمليات التي تطلقها الشعوب األصلية من أجل حل النزاع، كام إىل إرشاك املرأة يف كافة آليات 
تطبيق اتّفاقيات السالم، وضامن حامية حقوق النساء والفتيات اإلنسانية واحرتامها وبخاصٍة يف الدستور والنظام اإلنتخايب واألمني والقضايئ. 

ملراجعة نص القرار الكامل أنظر الرابط التايل: 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement
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املجلس األورويب:
رؤساء الدول أو الحكومات، يرتأسه رئيس املجلس األورويب. يشارك فيه رئيس املفوضية األوروبية، و املمثلة 

السامية/ نائبة الرئيس 

املفوضية األوروبية:
 ٢٨ مفوض. يقرتح وينفذ قوانني اإلتحاد األورويب ؛

 املمثلة السامية هي نائبة الرئيس

هيئة العمل الخارجي األورويب:
تنفذ السياسة الخارجية و تدعم مجلس اإلتحاد األورويب و 

املمثلة السامية

الربملان األورويب:
ينتخب أعضاؤه مبارشة من قبل املواطنني األوروبيني .

٧٥٤ عضوا و ٨ مجموعات سياسية.

مجلس اإلتحاد األورويب:
الحكومات: الوزراء.

 مجالس قطاعية، مجموعات عمل، لجان. يرتأس مجلس الشؤون الخارجية املمثلة السامية لإلتحاد للشؤون 
الخارجية و األمنية.

رقابة / أسئلة

املشاركة يف صنع القرار/تشاور/رقابة اقرتاح/ الدعم

مجلس أوروبا

مجلس السلطات املحلية واإلقليمية

مؤمتر املنظامت غري الحكومية الدولية

األمني العام

اللجنة الوزارية

جمعية برملانية مؤلفة من ۳۱۸ ممثّل 

نهم برملانات الدول األعضاء تعيّ
مجلس السلطات املحلية واإلقليمية

مفّوض حقوق اإلنسان

املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

مجلس أوروبا: مقّره سرتاسبورغ، يضّم ٤۷ دولة عضو 

اإلتحاد األورويب: ۲۸ دولة عضو

 امللحق الثاين:

االتحاد األورويب/ مجلس أوروبا: للتوضيح و تفادي االلتباس
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 امللحق الثالث:

 اإلتحاد من أجل املتوسط/ سياسة جوار األوروبية: للتوضيح و تفادي اإللتباس

سياسة الجوار األورويب الرشاكة األوروبية املتوسطية/ اإلتحاد من أجل املتوسط

سياسة خارجية ثنائية رشاكة متعددة األطراف

عرشة دول متوسطية و ست دول رشقية) غري متوسطية( مجاورة **   اإلتحاد األورويب و ١٦ دولة متوسطية*  

إنطلقت عام ٢٠٠٣  إنطلقت عام ١٩٩٥: إعالن برشلونة

 إجتامعات ثنائية وزارية خاصة بسياسة الجوار

) االتحاد األورويب ودولة متوسطية(
مؤمترات وزارية متعددة األطراف )تجمع كل الرشكاء(

خطط عمل ثنائية غري ملزمة إتفاقيات رشاكة ثنائية ملزمة قانونياً و مؤسسات

*      الجزائر والمغرب و مصر وإسرائيل واألردن ولبنان و ليبيا و السلطة الفلسطينية وسوريا وتونس و أرمينيا وأذربجان وبيالروس وجورجيا ومولدوفا وأوكروانيا

* *  ألبانيا والجزائر ومصر و بوسنيا والهرسك وإسرائيل واألردن ولبنان و موريتانيا و موناكو والجبل األسود والمغرب والسلطة الفلسطينية وسوريا )سوريا علقت  إتضمامها في ٢٢ يونيو/حزيران 

٢٠١١( وتونس وتركيا وجامعة الدول العربية بينما ليبيا دولة تحمل صفة مراقب.
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امللحق الرابع: الخطوط التوجيهية لالتحاد األورويب حول العنف ضد النساء ومكافحة جميع 

أشكال التمييز ضدهن

ووفقا لالتحاد األورويب، فإن اعتامد خطوط توجيهية بخصوص العنف ضد النساء والفتيات ومكافحة جميع أشكال التمييز ضدهن 
»عالمة عىل إرادة االتحاد السياسية الواضحة للتعامل مع مسألة حقوق النساء كأولوية، واتخاذ إجراءات طويلة األجل يف هذا املجال«. 
ويفيد االتحاد أيضا أن هذه الخطوط هي مبثابة دليل للقيام بحوار سيايس واتخاذ إجراءات، عندما يستدعي األمر حاالت فردية تتعلق 

بانتهاكات لحقوق النساء«. وتتلخص أهداف هذه الخطوط باآليت:

نرش وتعزيز املساواة بني الرجال والنساء ومكافحة التمييز ضد النساء.  •

جمع بيانات حول العنف ضد النساء ووضع مؤرشات بصددها.  •

وضع اسرتاتيجية فعالة ومنسقة.  •

مكافحة االفالت من العقاب ملرتكبي العنف ضد النساء وتوفري الفرص للضحايا للوصول إىل العدالة.  •

ويرصح االتحاد األورويب إن هذه الخطوط ستشجع رشكاؤه عىل املصادقة عىل إتفاقية مكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء )سيداو(، 
وسحب التحفظات عىل بنود هذه االنفاقية. ولتحقيق هذه األهداف، سيقوم االتحاد مبا ييل: 

سيدرس ويقيم ويرفع تقارير عن الوضع )أشكال العنف ضد النساء والقوانني واملامرسات التمييزية ...إلخ(؛  •

إثارة القضية مع السلطات، وخصوصاً يف حوارات حقوق االنسان وحوارات السياسات األخرى التي ينظمها   •
االتحاد األورويب؛

املحافظة عىل الحوار واملشاورة املنتظمة مع املدافعات عن حقوق النساء واملنظامت النسوية، ومراقبة   •
اإلجراءات القانونية، ودعم املدافعات عن حقوق النساء املعرضات للخطـر و اتخاذ إجراءات محددة 

بخصوص حاالت فردية؛

إعطاء أولوية لتمويل أنشطة مكافحة العنف ضد النساء والفتيات  •

يجب عىل كل من سفارات الدول األعضاء يف اإلتحاد األورويب وبعثات اإلتحاد األورويب وهيئة العمل الخارجي األورويب أداء دوراً فعال. يجب 
عىل وفود اإلتحاد األورويب تقييم و رفع تقارير حول الوضع وإثارة القضية مع السلطات املحلية واملحافظة عىل تواصل مع املدافعات 

عن حقوق النساء و دعم املعرضات للخطـر منهن ومراقبة اإلجراءات القانونية وإتخاذ  تدابري أخرى محددة

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173cor.en08.pdf :للنظر إىل النص كامال، يرجى الرجوع إىل الرابط التايل




