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 رـر وتقديـشك

 

المستشارة لدى مركز المرأة في  ،عية أعدتها السيدة جيهان أبو زيدتستند هذه الدراسة إلى ورقة مرج 
وساهمت أيضًا السيدة .  النهائي ابشكله الدراسةكما ساهمت السيدة نهوند القادري في صياغة وتنقيح .  اإلسكوا

 –شكر خاص لمؤسسة أبعاد .  صياغة الفصلين األول والثانيمهريناز العوضي والسيدة رانيا الجزائري ب
دة غيدا عناني لمساهمتها الخاصة في يوللس ،في تنفيذ الدراسة اكتهرشاممركز الموارد للمساواة بين الجنسين ل

 .مراجعة الدراسة
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 ملخص تنفيذي
 
البلدان المرأة في  العنف ضد للناجيات من المقدمةوالبرامج  للخدمات ًاأولي ًاعرض الدراسة تقدم هذه 

العنف الدول لحماية الناجيات من نظام اإلحالة الموجود في هذه  طبيعةتنظر في و، األعضاء في اإلسكوا
المعنية على تطوير الجهات تساعد  التي فضلىالتدخل الالخدمات التي يحتجنها، بغية تلمس مجاالت ب تزويدهنو

 في الدراسة الخدمات والبرامج فتصن مع مبدأ العناية الواجبة، وتماشيًا  .خدماتها بما يتناسب والمعايير الدولية
المقدمة إلى  باإلضافة ،ضمنتوت . ، وبرامج الوقايةلتأهيالخدمات إعادة و ،خدمات الحماية: فئاتثالث 
، ويركز الثاني على خدمات خدمات الحكوميةيتناول األول ال: ار المنهجي والخاتمة والتوصيات، فصلينواإلط

للتعرف على جهود من خالل تصميم استبيانين  العمل على جمع البيانات وتّم . المنظمات غير الحكومية
دولة، فتجاوبت  ةرسل االستبيان الخاص باآلليات الوطنية ألربع عشروُأ  .الحكومي غيرالقطاعين الحكومي و

مان والمملكة العربية ُعوة سوريالجمهورية العربية الاإلمارات العربية المتحدة و لم تشاركفيما  ،عشر دول
 المنظمات الجمعيات ولى إُأرسلت  استبيان ين أصل مائتت تعبئة ثالثة وثالثين استبيانًا متّمكما  ،السعودية

 .غير الحكومية
 
للناجيات من العنف،  المتجاوبة مع االستبيان وجود خدمات حكومية متنوعة البلدانوتبين من إجابات  

لمنظمات غير لشط االن الدور من المالحظكما كان   .في مجال الخدمات الصحية والمساعدة القانونية ةخاص
أبرز النواقص التي أما  . ستماع والخطوط الساخنة ومراكز اإليواءالوا في تقديم خدمات المشورةحكومية ال

الخدمات في المناطق الريفية والنائية، وعدم تغطيتها  هذه عدم توافر معظمفهي اعترت الخدمات الحكومية، 
 ، وضعفوعدم وجود نظام إحالة متكامل ،والالجئات الخدمة المنزليةما العامالت في يس ال جميع النساء،

 .الدول بالمعايير الدولية الخاصة بالخدمات المقدمة للناجيات من العنف ضد المرأة معرفة
 
 الخبرات والكادراتفي عاني من نقص المنظمات غير الحكومية أنها ُتالجمعيات ووبينت إجابات  

 لقطاعات الحكوميةمن إيجاد آليات عمل متكاملة فيما بينها، وبينها وبين الم تتمكن فهي  ،والتجهيزات المادية
جتماعية وصحية وتأهيلية تطال مختلف المناطق امنظومة متكاملة تتضمن خدمات قانونية وإلى  للتوصل ،كذلك

دراسات لحصر االحتياجات الفعلية للمدينة أو إلى  ذهبت بمعظمها في اتجاه واحد دون االستنادبل  ،والفئات
كذلك تأثر عمل المنظمات غير الحكومية  . المجتمع لهاالحي السكني لمراكز اإليواء، ولتقدير مدى تقبل 

 ضعف اإلجراءات القانونية وعدم وجود قانون خاص بالعنفمنها، ك القانونية العائدة لبلدان كلبالسياقات 
نعكست الذهنية السائدة على طريقة عمل اخدمات البنية التحتية على عملها، كما  نعكس سوءقد او . األسري

إلى جانب  هذا . جراءات القانونيةإل، كتقديم البعض مبدأ المصالحة بين طرفي العنف على االعاملين لديها
ن هذه أمن الالفت  هغير أن  .تولي األهمية ألنشطة معينة دون غيرهاالجهات الممولة التي  تجنداأ مع هاتماشي

مقاربة ت عملها من خالل رار لتطوير آلياتعترض عملها، سعت باستم رغم التحديات الكبرى التي ،المنظمات
  .هتمام بالنساء فقطالحصر ا دون النوع االجتماعي، والعمل مع الشباب والرجالعلى أساس ظاهرة العنف 

والشراكات فيما بينها، توسيع الشراكات ووكان الفتًا أيضًا بداية اقتناع هذه المنظمات بضرورة تبادل الخبرات 
 .المنظمات الدوليةالقطاعات الحكومية والقطاع الخاص ومع 

 
  لمرتكب بحق النساءن العنف اأب هاالخدمات يعني اعتراف لهذا النوع من البلدان إن تقديم باإلجمال، 

سن لمن خالل العمل على توفير بيئة قانونية مناسبة  ،نبغي معالجتهاتية عامة لم يعد مسألة خاصة بل غدا قض
حماية قانونية للناجيات منه، أمين تو، العنف األسريخصوصًا و النساء ضد لعنفا التي تردع تشريعاتال

 وهذا   .بينلتدريب المدِركتيبات على إصدار العمل آليات للتطبيق السليم، ووضع النظام القضائي، ووتطوير 
الفجوة بين سد يساعد على كما ما يسهل على النساء الناجيات من العنف اعتماد السبل القانونية لنيل حقوقهن، 

 .والقوانين المحلية قات الدوليةاالتفا
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العمل على بناء نظام متكامل يعتمد على عقد  مأسسة نظام اإلحالة من خاللوتتطلب المعالجة كذلك  
خدمات الوتدريب مقدمي  ،شراكات فاعلة بين األجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالموضوع

قدمة تقويم ذاتي ومراقبة نوعية الخدمات المتقييم وجراء عمليات إلى إ نالبلداوتحتاج هذه   .والتنسيق فيما بينهم
 ال بدو  .الدولية والمقاييس و المنظمات غير الحكومية، والتحقق من مدى تطابقها مع المعاييرمن الحكومات أ

  . النسائية تكي تغطي الخدمات األرياف والمناطق النائية، ومختلف الفئا البنية التحتية لهذه الدول من تطوير
من خالل  واجتماعيًا تمكين النساء الناجيات من العنف اقتصاديًالبرامج ومن وضع سياسات كذلك  ابد له الو

 .عمل لهنالوتأمين فرص  هنمهاراتوالعمل على تأهيلهن وبناء قدراتهن 
 
وال تحملهن  ،نفلنساء على مقاومة العكذلك تتطلب المعالجة توفير بيئة مجتمعية داعمة، تعزز قدرات ا 

كيفية تقديم  حول ورفع الوعي أفراد المجتمع أهمية التواصل معمن هنا   .وتحترم إنسانيتهن ،مسؤولية وقوعه
والعمل على  على أساس النوع االجتماعي،كذلك تقتضي المعالجة مقاربة الموضوع   .المساعدة للنساء الناجيات

ر اب والشابات على مهارات التفاوض وحل المشاكل بالحواج تدرب الشبم، واعتماد براتأهيل مرتكبي العنف
نشاء وتشجيعهم على إ ،بحضور مستشارين نفسيين واجتماعيينوإكسابهم مهارات إدارة االنفعاالت والغضب 
اءلة ن يشيع ثقافة حقوقية قائمة على المسوهذا من شأنه أ ،مراصد للخروقات التي ترتكب بحق النساء

همية مكافحة ألب األمر بذل جهود وقائية من خالل العمل على رفع مستوى الوعي كذلك يتطل  .والمحاسبة
ت توعية على الحقوق في وسائل اإلعالم وشبكات قامة حمالوإ ،مبني على أساس النوع االجتماعيالعنف ال

اء والتعريف بالخدمات المتاحة للنس ،الجنسين من المواطنين والمواطناتإلى  تتوجهالتواصل االجتماعي 
 .الناجيات وجذب انتباه النساء والرجال إليها، وتعزيز ثقتهم بها



 

 

 المقدمة واإلطار المنهجي
 

 تعريفه وإشكاليته :العنف ضد المرأة  -1
 
العنف ضد المرأة في أفعال وأقوال وإشارات كفيلة باستيالد أفعال أخرى تتفاعل معها بحيث ل يتمث 

وقد جاء في   .يغذيها من جديدوعود ليى من ظواهر عديدة تغذي يصعب حصرها واإلحاطة بها، لكون العنف
يد باستعمالها أية محاولة مقصودة الستعمال القوة الجسدية أو التهده أن ة العالمية للعنفتعريف منظمة الصح

حتمال كبير أن اينتج عنها أو يكون هناك  ،ع محليخر أو مجموعة أشخاص أو مجتمالذات أو شخص آ ضد
 .(1)وح أو قتل أو إعاقة أو أذى نفسي أو حرمانينتج عنها جر

 
الصادر عن الجمعية العامة " اإلعالن بشأن القضاء على العنف ضّد المرأة"أما التعريف الوارد في  

أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو "لألمم المتحدة، فيحّدد مصطلح العنف ضّد المرأة بـ 
أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك يرجح أن يترّتب عليه، 

التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو 
 .(2)"الخاصة

 
 :هماعي على أنعلى أساس النوع االجتف صندوق األمم المتحدة للسكان العنف عريو 
 
العنف الذي يكون فيه الرجل والمرأة معنيان والذي ينتج عن عدم التوازن في عالقات السلطة بين " 

المرأة بصفة متفاوتة، ويتضمن  مرأة أو يمساها المرأة ألن يكون العنف موجهًا مباشرة ضد  .المرأة والرجل
يد، التعذيب، االغتصاب، الحرمان من الحرية داخل التهد)ن الممارسات النفسية والجسمية والجنسية فيما يتضم

 .(3)"مارسات التي تقودها الدولة أو الجماعات السياسيةن أيضًا الموقد يتضم (. األسرة وخارجها
 
العنف المبني على أساس  في تسليط الضوء على موضوع ،تنوعهاعلى  ،هذه التعريفاتتكمن أهمية  

 من المفترض أن يسودهاحتى في األماكن التي  عية واالعتراف بوجودهباعتباره آفة اجتماالنوع االجتماعي 
المرأة في إطار ضد النسائية من أجل اعتبار العنف  اتلذلك ناضلت الحرك  .العطف واالنسجام والتفهم واألمان

 عملتصنيفه كجريمة كاملة وليس مجرد و ،"مسألة سياسية"و" ًاشأنًا عام"العائلة أو ضمن العالقات الحميمة 
 .انفعالي

 
ن واحدة من بين كل ثالث نساء في العالم أ 2111درته األمم المتحدة في عام وقد أظهر تقرير أص 

هذه  ما تتّم إساءة المعاملة بصورة أو بأخرى، وغالبًا تتعرض للضرب أو اإلكراه على ممارسة الجنس أو
 .(4)بواسطة إنسان يعرفنهالنساء االنتهاكات لحقوق 

 

                                                      

 /http://whqlibdoc.who.int/publications .4، ص 2112 منظمة الصحة العالمية، التقرير العالمي حول العنف والصحة، (1)

                                                                                             .                                                                             2002/9241545615_ara.pdf 

(2) women93a.pdf-ga-http://www.arabhumanrights.org/publications/cbased/ga/violence. 

(3) brief.aspx-Policy-Media-http://www.unfpa.org.lb/Documents/GBV. 

 /http://www.amanjordan.org :انظر الموقع االلكتروني. 2118أشكاله ومصادره وآثاره،  العنف ضّد المرأة ،شمخيز جبر (4)

                 .                                                                                                                            p?ArtID=21516&page=2news/wmview.ph-a 

http://www.arabhumanrights.org/publications/cbased/ga/violence-ag-women93a.pdf
http://www.unfpa.org.lb/Documents/GBV-Media-Policy-brief.aspx
http://www.amanjordan.org/%0ba-news/wmview.php?ArtID=21516&page=2.
http://www.amanjordan.org/%0ba-news/wmview.php?ArtID=21516&page=2.
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شارت دراسة صادرة أقد ف  .(5)البلدان األعضاء في اإلسكوانف ضد المرأة في الكثير من وينتشر الع 
في  من النساء في المائة 44حول العنف ضد المرأة أن  2114مم المتحدة للمرأة في عام عن صندوق األ

أرباب  بات منسوء معاملة وعقوإلى  قد تعرضن ،اللواتي شملتهن الدراسة ،الجمهورية العربية السورية
غتصبن أو تساء ، وُيضرب النساءما ُت في مصر، غالبًاو  .(6)"كن قد ارتكبنها  خطاءأ"أسرهن الذكور على 

شتركن في امن النساء اللواتي  في المائة 22قد عانت ذا رفضن ممارسة الجنس مع أزواجهن، ومعاملتهن إ
في  عالجًا تف المنزلي تطلبن العنصابات ناتجة عمن إ ،ل هذا الموضوعحو 2111صدرت عام  دراسة

ضح ات، 2112عام صندوق األمم المتحدة للسكان دراسة مساندة قام بها إلى  وفي لبنان، واستنادًا  .(7)المستشفى
 في األردن مشكلة جدية و  .(8)سيدة تمت مقابلتهن كن ضحايا للعنف المنزلي 1 614من  في المائة 34أن 

أفادت وزارة الداخلية أنه حيث في اليمن، كذلك و . على جرائم الشرف ناًءق بالعنف المنزلي والقتل بلفيما يتع
 .(9)عتداء الجنسيالتعرضن لحوادث العنف وا 2 496مرأة من بين ا 131توفيت  ،2117ام في ع

 
ستجابة بين مجتمع الخالية من العنف، وتفاوتت نسب ا وعلت األصوات المطالبة بحق النساء في حياة 

عن حماية حقوق اإلنسان  مسؤولية الدولةفي عيد النظر في العقود األخيرة ُأو . وأخرى ، وبين بيئةوآخر
ذلك إلى  شارتكما أ ،لمرأةاال لحقوق مفهوم العناية الواجبة بوصفه أداة للتنفيذ الفع فظهر، وضمان تنفيذها

هذا المفهوم  مدفكان أن اعُت  .وأسبابه وعواقبه السيدة ياكين إرتوك ة بالعنف ضد المرأةالمقررة الخاصة المعني
كمعيار لتقييم  ،وغيره من الصكوك الدولية 1993من قبل إعالن القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عام 

إجراءات لمنعه وحماية المرأة عبر اتخاذ  ،المرأة ما يلزم من العناية الدولة بإيالء مسألة العنف ضدالتزام مدى 
 .حاياهومعاقبة ممارسيه وتعويض ض منه

 
ل في تنفيذ معايير حقوق اإلنسان المعمول بها المرأة يتمث فالتحدي الراهن في مجال مكافحة العنف ضد 

 .عبر الوطنية بالساحة صعدة، بدءًا بالبيت وانتهاًءبه الجذرية وعواقبه على مختلف األحاليًا لكفالة معالجة أسبا
 
نتاج ليس سوى التي ُيرتكب فيها،  (10)السياقاتمهما اختلفت أشكاله ومظاهره و ،فالعنف ضد المرأة 

 .لمكافحته ومنعه اعتماد استراتيجيات متعددة الجوانب تستدعيز ألنواع مختلفة من التميي
 
هذا  أن ،األمم المتحدةفي ة المقررة الخاصة للعنف ضد المرأ ،"ورشيدة مانج"في هذا السياق، ترى  

ني أشدد إن" :وتقول ،"ة واالجتماعيةعوامل الفردية واألسرية والبيئيد بين الما هو إال نتاج تفاعل معق"العنف 
بل يدرك أن التمييز والعنف ضد المرأة  ال اتباع نهج شامل ال يعامل النساء بشكل متجانس،إلى  على الحاجة

                                                      

(5) El Sanousi, M. and Anani, J., Working with Men and Boys: A Strategic Choice in Mena Region to End Gender 

Based Violence, unpublished paper presented at the 11th Mediterranean Research meeting, 2010.                                                           

(6)  , 2005,Violence Against WomenUNIFEM, http://www.unifem.org/attachments/stories/currents_200606_

                                                 .                                                                                                              SyriaVAWstudyKeyFindings.pdf 

(7) Benninger- Budel, C., Violence Against Women in Egypt.  Committee on the Elimination of Discrimination against  

Women, 2001, .                                                                                                           http://www.omct.org/pdf/VAW/EgyptEng2001.pdf 

(8) .Usta, J., Farver, J.A. and Pashayan, N., Domestic Violence: the Lebanese Experience, Journal of Public Health,  

121(3): 208-19, 2007.                                                                                                                                                                                    

(9) -http://gulfnews.com/news/gulf/yemen/crimes, Gulfnews, 2008, Crimes Against Women up in YemenArrabyee, N., 

                                                                                             .                                                         1.113548-yemen-in-up-women-against 

 .غرافية واالقتصادية التي تطرأ على المجتمعاتمظاهر العنف حسب التغيرات الديم تختلف (10)

http://www.unifem.org/attachments/stories/currents_200606_%0bSyriaVAWstudyKeyFindings.pdf
http://www.unifem.org/attachments/stories/currents_200606_%0bSyriaVAWstudyKeyFindings.pdf
http://www.omct.org/pdf/VAW/EgyptEng2001.pdf.
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العام  كما يشير األمين  .(11)"االجتماعي واالقتصادي والثقافي ساء بطرق مختلفة بناء على موقعهنر في النيؤث
الجمعية العامة لألمم  التي أعدها وفقًا لقرار)لألمم المتحدة في مقدمة دراسته المعمقة حول العنف ضد المرأة 

نحو  حقيقيًا دعاء بأننا نحقق تقدمًاالمرأة، ال يمكن اإل دام قد استمر العنف ضد ما"أنه ( 184/48المتحدة رقم 
بالتزامها بتوفير الحماية للنساء من العنف، ومحاسبة مرتكبيه، "ول ر الد، كما يذك"والتنمية، والسالمالمساواة، 

 .(12)"وحصول الضحايا على العدل والمساواة
 
المساواة ئ مباد ضمنالعنف ضد المرأة  بإدراج قضيةأقرت األمم المتحدة ، الظاهرةلتلك  يوللتصد 

الن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي بين الجنسين وتدابير مناهضة التمييز في ميثاق األمم المتحدة، واإلع
تفاقية القضاء احول الحقوق المدنية والسياسية، وحول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدولي 

كما تناول كل من إعالن األمم المتحدة حول القضاء على العنف ضد   .(13)المرأة أشكال التمييز ضّدعلى جميع 
حددت األمم المتحدة اإلطار و  .(14)قضية العنف ضد المرأة بصفة خاصة بيجيناج عمل مؤتمر ومنه مرأةال

 نوتمكينه نإعادة تأهيلهوعتمدت مبدأ العناية الواجبة لحماية ضحايا العنف االعام لمحاربة العنف ضد المرأة و
ومعاقبة مرتكبيه وحماية  هلمحاربة العنف ضد المرأة يشمل تجريم فاإلطار العام  .في المجتمع نبغية دمجه

رامج من واجب الدول تقديم بأنه كما   .هم بخدمات الحماية وإعادة التأهيلمدوالتعويض عليهم و الضحايا
 .(15)رفع الوعي حول هذه القضيةالوقاية لتغيير السلوكيات و

 
، للقانون الدولي باالمتثال الكاملمطالبة الدول ونطاق معيار العناية الواجبة  يجري العمل على توسيعو 
وعدم االكتفاء بمواجهة العنف ضد  ،ل العنف التي ترتكبهااأعمعن  ،غير الدول األخرىبمساءلة األطراف و

هذا  كلو  .قامة العدلوإ ات،صالح التشريعإو ،من العنف الوقاية تأمين ما العمل علىنعه، إالمرأة لدى وقو
 .منها حكوميةالحكومية وغير ال ،هات الفاعلةالجطراف وبين مختلف األافر الجهود ضتكامل وتيستدعي 

 
 راسة والخطوات المنهجية المعتمدةأهداف الد  -2

 
البلدان األعضاء في  المرأة التي تناولت موضوع العنف ضدمن الدراسات  (16)لى عينةطالع عالبعد ا 

 ،األردنن لكل من توزعت بمعدل دراستي، و2112-2114 في الفترةُنشرت  والتي (دراسة 21)سكوا اإل في
ودراسة  ؛مصرولبنان، و ،الكويتو ،ةسوريالجمهورية العربية الوالبحرين، و ،العربية المتحدة اإلماراتو

 لألمين العام موجهين تقريرينإلى  باإلضافة ،قطروفلسطين، و مان،ُعو العراق،و السودان،لكل من واحدة 
 :اآلتية عاتعلى الموضو نصباالتركيز  أنتبين  ،(17)لألمم المتحدة

                                                      

 لزوجي ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، ا/ة المعنية بالعنف األسرياصتقرير المقررة الخالجمعية العامة لألمم المتحدة،  (11)

HRC-http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-20-16- ،2112، عن بعثتها إلى األردن

                                                                                                 .                                                                                               Add1_ar.pdf 

(12) Ending Violence against Women: From Words to Action.  Study of the Secretary General, 2006 United Nations,. 

قد أبرمت كل الدول و  .ضد المرأة أهم اتفاقية عالمية حول حقوق المرأةتعتبر إتفاقية القضاء على جميع اشكال العنف  (13)

 .ا كدولة مراقبة في األمم المتحدةالصومال، وفلسطين بسبب وضعهباستثناء السودان والعربية هذه اإلتفاقية 

 .1994مم المتحدة، منهاج عمل بيجين، ألا (14)

العنف ضد المرأة : اإلنسان للمرأة والمنظور الذي يراعي نوع الجنساألمم المتحدة، لجنة حقوق اإلنسان، إدماج حقوق  (15)

 .2114ومعيار العناية الواجبة بوصفه أداة للقضاء على العنف ضد المرأة، 

التي تغطي موضوع العنف ضد المرأة والخدمات التي تقدم إليها تحديدًا ( 2113-2114)اختيرت عينة من أحدث الدراسات  (16)

 .في منطقة اإلسكوا

 .49الملخص ص لمزيد من التفاصيل حول الدراسات السابقة، انظر  (17)
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بعض إلى  ، واإلشارةللنساء اللواتي يتعرضن للعنفمة الحكومية المقدتوصيف لبعض الخدمات  (أ) 
والتنويه  ما على مستوى توفير مالجئ للناجيات من العنف،سي ال المبذولة في هذا الصدد،الجهود الحكومية 

الحكومة البحرين، ، العربية المتحدة اراتاإلم األردن،) سرةزات التي تحققت في مجال حماية األنجاإلعض ابب
 ؛(مصر ، قطر،وقطاع غزة الفلسطينية في الضفة الغربية

 
شاء دور نبادرات بعضها إلتوصيف لبعض الجهود المبذولة من المنظمات غير الحكومية، وم (ب) 
 ؛(مصر كردستان العراق، لبنان، ،ةسوريالجمهورية العربية الالبحرين،  األردن،) يواءإ
 
، لبنان األردن،) تعاون الحكومات مع المنظمات غير الحكومية في مجال اإليواءإلى  شارةاإل (ج) 

 ؛(مصر
 
، قطاع غزة ،العراق، ةسوريالجمهورية العربية ال)غياب الخدمات الحكومية إلى  شارةاإل (د) 

 ؛(الكويت
 
مان، ُع ،ة المتحدةالعربي اإلمارات)غياب خدمات المنظمات غير الحكومية إلى  شارةاإل (ھ) 

 ؛(الكويت
 
 ؛(الكويت) مام القضاءالقضايا المنظورة أحجم إلى  شارةاإلو اآلثار الناتجة عن العنفمناقشة  (و) 
 
 ؛(لبنان) عن ذلك نساء تعرضن للعنف وقمن بالتبليغة لشخصي عرض تجارب (ز) 
 
 ؛(ةريسوالجمهورية العربية ال)تناول العنف ضد المرأة من منظور حقوقي  (ح) 
 
 ؛(السودان)شبكات لمناهضة العنف ضد المرأة  إنشاءمناقشة  (ط) 
 
للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وعلى أهمية  التأكيد على أهمية تكثيف الجهود (ي) 

 .(مم المتحدةاأل)الفعل إلى  االنتقال من الكالم
 
قطاعات ) دور الدولل األمم المتحدة على من قب أن هناك تشديدًا متزايدًاأظهرت الدراسات  باإلجمال، 

 ،تجريم الفعلو ،الوقاية من العنف ، خاصة في موضوعالمرأة في محاربة العنف ضد (وغير حكومية حكومية
 .سكوااإلاألعضاء في بلدان الفي  وتأمين خدمات الحماية والتعويض للضحايا ،ومعاقبة المرتكبين

 
شح المعلومات الموجودة وى الدراسات في هذه البلدان، يتبين ولدى تعقب أصداء هذا التشديد على مست 

وبرامج  ،من العنف قدم للناجياتخدمات الحماية التي ُتو، العنف ضد المرأةعن التوعية الوقاية وبرامج  حول
 توفر خدمات اإليواء ومن يوفرها،معرفة مدى  علىبشكل أكبر ركز الدراسات تإذ  . المخصصة لهن هيلالتأ

 .النساء وتجاربهن بهذا الخصوصإلى  تم االستماعيما  ونادرًا ،التعويض والتجريمك قانونيةضوعات وعلى مو
أغفلت معظم الدراسات كما   .الحماية والوقاية ن عدم وجود دراسات إقليمية تستكشف طبيعة خدماتتبّييكذلك 
 .ستوى الوطنيتناول موضوع العنف ضد المرأة المستوى اإلقليمي مركزة فقط على المتالتي 

 
، العنف الناجيات منفرة للنساء السد الفجوة في المعلومات حول الخدمات المتوو ،من هذا المنطلق 
الحماية  خدمات "المرأة في منطقة اإلسكوا لجهود المتعددة القطاعات لمكافحة العنف ضدا"دراسة ستعرض ت
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، سواء كانت (18)سكوااإل البلدان األعضاء فيمها التي تقدوإعادة التأهيل وبرامج الوقاية من العنف ضد المرأة 
 .المنظمات غير الحكومية المعنية بالموضوع أو من قبلمقدمة من قبل مؤسسات الدولة  هذه الخدمات

 
في  للناجيات من العنف ضد المرأة لخدمات المقدمةلتقديم عرض أولي إلى  الدراسة ههذ إذن تهدف 

حماية الناجيات من الدول ل في هذه الموجودحالة اإلنظام  طبيعةاستكشاف  إلىو ،اإلسكواالبلدان األعضاء في 
علها تساعد األطراف  ،فضلى في هذا الصددالل تدخالس مجاالت تلم، بغية يحتجنهاالعنف وتقديم الخدمات التي 

دراسة التمهيدية أن هذه الإلى  مع اإلشارة ،تناسب والمعايير الدوليةلتها تطوير خدماتها واالرتقاء بفي المعنية 
 .الخدمات، ولم تتوغل بعيدًا في نوعية هذه لم تجر مسحًا شاماًل للخدمات

 
 الخطوات المنهجية للدراسة  -3

 
مة للنساء من ضحايا الحكومية المقد والبرامج خدماتالقسمت الدراسة مع مبدأ العناية الواجبة،  تماشيًا 

 .برامج الوقاية ؛تأهيلالإعادة خدمات  ؛الحمايةخدمات  :نواعثة أثالإلى العنف 
 
 :خدمات الحمايةتضمن وت 
 
 ؛دعاء العامالالضابطة العدلية وا وإجراءات خدمات (أ) 
 ؛الخدمات الصحية (ب) 
 ؛الخدمات القانونية (ج) 
 ؛جتماعي المقدم للنساءستشارة والدعم النفسي واالالمات اخد (د) 
 .ةالساخن وطالخطخدمات  (ھ) 
 
 :لناجيات من العنفلتأهيل العادة ت إخدما تضمنتكما  
 
 ؛فاتللنساء المعن مراكز اإليواءخدمات  (أ) 
 .بناء القدراتالتمكين وبرامج  (ب) 
 
 :قسمينإلى  فقسمت الوقايةبرامج  ماأ 
 
 ؛برامج الدعوة والمناصرة (أ) 
 .حمالت التوعية (ب) 
 
يتناول الفصل : خاتمة والتوصيات، فصلينار المنهجي والالمقدمة واإلطإلى  باإلضافة ،تتضمن الدراسة 

 على الخدمات المقدمة من قبل المنظمات  الثانييركز الفصل و ،ةأنواعها الثالثبالخدمات الحكومية  ولاأل
أما الفصل الثالث فيقدم الخالصات العامة واقتراحات لتطوير  ،سكوااإل البلدان األعضاء في يغير الحكومية ف

 .الخدمات
 

                                                      

المملكة األردنية الهاشمية، اإلمارات العربية المتحدة، : بلغ عدد البلدان األعضاء عند إجراء الدراسة أربعة عشر بلدًا هي (18)

فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، ، سلطنة ُعمان، مملكة البحرين، الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، جمهورية العراق

ولم تشمل الدراسة تونس وليبيا والمغرب ألنها   .الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية

 ه إلى المنظمات في االستبيان الموج المغربوتجدر اإلشارة إلى مشاركة منظمة واحدة من   .انضمت إلى اإلسكوا بعد إجراء الدراسة

 .غير الحكومية
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 وكذلك من سكوا،اإل ياألعضاء فللبلدان وطنية من كل من اآلليات ال بياناتالة على جمع عملت الدراس 
للتعرف على جهود القطاعين الحكومي  نيناستبياوذلك من خالل تصميم  ،المنظمات غير الحكومية بعض من

 منظمات  سيما األطراف المعنية ال هايمكن أن تساهم في سد التي والوقوف على الفجوات ،وغيرالحكومي
 .األمم المتحدة

 
أقسام  سبعةإلى والمنظمات غير الحكومية  ليات الوطنية للمرأةاآلإلى  ستبيان المرسلالاقسم قد و 

 :ركزت على
 
 ؛خدمات الشرطة (أ) 
 ؛الخدمات الصحية (ب) 
 ؛الدعمستماع والمشورة والخدمات ا (ج) 
 ؛لساخنةدمات الخطوط اخ (د) 
 ؛البرامج التي توفرها المالجئبما في ذلك تأهيل مرتكبي العنف وخدمات إعادة التأهيل  (ھ) 

 ؛بناء القدراتالتمكين وبرامج  (و) 
 .متمثلة بالدعوة والمناصرة وحمالت التوعيةبرامج الوقاية  (ز) 
 
 :اآلتيسئلة على زت األ، ركقسام السبعةاألوفي كل من تلك  
 
 في هذا المجال؟ ما هي الخدمات التي تقدم (أ) 
 ؟الخدماتتلك هة المسؤولة عن تقديم جمن هي ال (ب) 
 ؟فئات النساء التغطية الجغرافية وشمولها لكلمن حيث التكلفة و عتبر هذه الخدمات متاحةهل ُت (ج) 
 ؟معتمد هل هناك نظام إحالة (د) 
 هل تطبق المعايير الدولية عند تقديم الخدمة؟ (ھ) 
 ؟قديم هذه الخدماتفي ت هل يلعب المجتمع المدني دورًا (و) 
 ؟مجالهذا ال ما هي أهم التحديات في (ز) 
 ؟الخدمةما هي التوصيات لتحسين  (ح) 
 مم المتحدة في هذا المجال؟مها منظمات األما نوع المساعدة التي يمكن أن تقد (ط) 
 في مجال تقديم الخدمة للناجيات؟مع المجتمع المدني كات اهل توجد شر (ي) 
 لناجحة والممارسات الجيدة في هذا المجال؟ما هي القصص ا (ك) 
 
 ستبيان الخاص بالمنظمات السؤال حول أثر الخدمة على حياة المستفيدات في ا ضيفُأكما  

 .غير الحكومية
 
اإلمارات  استجابت جميعها ما عدا، بلدًارسال االستبيان الخاص باآلليات الوطنية ألربعة عشر إ وقد تم 

 .العربية السعوديةمان والمملكة ُعرية العربية السورية ووالجمهوالعربية المتحدة 
 
من  ًاتعبئة ثالثة وثالثين استبيان تستبيان الخاص بالمنظمات غير الحكومية، فقد تمالإلى اأما بالنسبة  

 قائمة بأسماء في المرفق) سكوااإل البلدان األعضاء في في المنظمات غير الحكوميةإلى  ارسالهإ تم نأصل مائتي
حدى عشرة دولة إإلى  ات المشاركةيعالجم وتنتمي  .(ستبيانالا يشاركت ف التي ت غير الحكوميةلمنظماا

والمملكة ُعمان وكل من قطر، في لمنظمات غير الحكومية ا حيث أنسكوا، اإل البلدان األعضاء فيعربية من 
 التي الحكوميةالمنظمات غير عدد إلى  (1جدول ال)ويشير   .لم تشارك بملء االستبيان العربية السعودية

ستبيان الإذ بعث ا ،(mass e-mailing)وقد استعملت منهجية   .التي تنتمي إليها ستبيان حسب الدولةالا في شاركت
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 هي شبكاتو ،وشبكة عائشة وشبكة سلمى شبكة كوثر: عبر الشبكات المختلفة مثل منظمة 211إلى أكثر من 
كما تمت متابعة العملية عبر بعث رسالة خطية   .ة شيماء في اليمنشبكة شمعة في األردن وشبكو، إقليمية

 .ستبياناللكترونية لتذكير المنظمات المشتركة في تلك الشبكات بملء اوإ
 

 ستبيانالا في مات غير الحكومية المشاركةعدد المنظ  -1جدول ال
 

 ستبيانالا في مات غير الحكومية المشاركةعدد المنظ الدولة

 6 األردن

 1 إلمارات العربية المتحدةا

 1 البحرين

 1 الجمهورية العربية السورية

 2 السودان

 13 العراق

 1 فلسطين

 4 لبنان

 2 مصر

 1 المغرب

 1 اليمن

 33 المجموع
 
 .نينستبياالا يشاركت ف يتمقارنة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية ال (1الشكل ) وفي 
 

 خاص بالحكومات والمنظمات غير الحكوميةلاالستبيان ا في شاركةعرض للدول الم  -1شكل ال
 

 

 ستبيانالالء البلدان التي لم تشارك في م   ستبيانالا ءلالبلدان التي شاركت في م
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 وبالتالي ،من االستبيانين أي في اشاركتالسعودية لم المملكة العربية مان وأن ُعإلى  (1الشكل )يشير  
عن ملء االستمارة  تتغيب الجمهورية العربية السوريةوالعربية المتحدة  كما أن اإلمارات  .ال يشملهما التحليلف

هذا، تغيبت قطر إلى  باإلضافة  .الجزءتحليل الخاص بذلك اسُتثنيت من ال التاليالخاصة باآلليات الوطنية وب
 .نهاال يتضم الجزءالتحليل الخاص بذلك فعن ملء االستبيان الخاص بالمنظمات غير الحكومية، ولذا 

 
أحدث  ،ةغير الحكومي و المنظماتاآلليات الوطنية أسواء على مستوى  ،البلدان عدم مشاركة جميع إن 

 . حجم البلد وعدد المنظمات غير الحكومية لديهبالنسية لالتمثيل  لجهة التوازن في مستوى تمثيل العينة، في خلاًل
وقام البعض ، اتنجابة عن كافة محاور االستبيامية باإلالحكو والمنظمات غيرالبلدان لم تلتزم جميع كذلك 

ن مفهوم أن ما يبي ،عن استعراض أفضل الممارسات مجاالت الخدمات المتنوعة عوضًا في بعرض خبراته
استجابت  التي بالمنظمات الحكومية وغير الحكوميةوالعامالت  الممارسات الجيدة غير واضح للعاملين

بالرغم من ذلك،   .المختلفةالبلدان مقارنات بين التحليل البيانات وعلى مستوى  عائقًا شكلوهذا ما  ،لالستبيان
لخلل التي يمكن ا نةمكالعديد من المؤشرات الدالة على الفجوات وأ أظهرتالتي حملتها االستبيانات األجوبة  فإن

 .تبين الحقًا في الفصلين التاليينوهذا ما سي ،العمل لتالفيها
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 الخدمات الحكومية المقدمة للنساء الناجيات من العنف ضد المرأة  -أواًل
 

 المعايير الدوليةإلى  الخدمات استنادًا  -ألف
 
الصادر عن " المرأة عالن بشأن القضاء على العنف ضّداإل"اعتمدت الدراسة التعريف الوارد في  

أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس "بأّنه والذي يعّرف العنف ضّد المرأة  ،(19)الجمعية العامة لألمم المتحدة
ويترتب عليه، أو يرجح أن يترّتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو 
النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في 

 :وحسب هذا اإلعالن، فالعنف ضّد المرأة يشمل ". ة أو الخاصةالحياة العام
 
ي ذلك الضرب والتعد في بما، سرةإطار األ في الذي يحدث يوالنفس يوالجنس يالعنف البدن" (أ) 

وختان اإلناث وغيره من  ،والعنف المتصل بالمهر، واغتصاب الزوجة، ناثعلى أطفال األسرة اإل يالجنس
 ؛"والعنف المرتبط باالستغالل ية، والعنف غير الزوجالمؤذية للمرألممارسات التقليدية ا
 
 ،غتصابالا ذلك في طار المجتمع العام، بماإ في يحدث يي والجنسي والنفسي الذف البدنالعن" (ب) 

خر، مكان آ المؤسسات التعليمية وأي العمل وفيمكان  ي، والمضايقة الجنسية والتخويف فيوالتعدي الجنس
 ؛"جبارهن على البغاءالنساء وإواإلتجار ب

 
 .(20)"ينما وقعلعنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه أا" (ج) 
 
ضمن وفي هذا اإلطار، تركز الدراسة على الخدمات التي تقدم للنساء الناجيات من العنف الذي يحدث  

 .ضد المرأة الن القضاء على العنفوالمشار إليه في إع األسرة حصرًا
 
 :مبادىء والمعايير الدولية اآلتيةال على ،ات للنساء المعنفاتفي مجال تقديم الخدم ،عتمد الدراسةتكذلك  
 
 ؛داخل الدولة الخدمات بصورة وافيةكافة توفر مدى أي : التوفر (أ) 
 
مناطق، ودون أي سهولة الحصول عليها من الناحية المادية، ولجهة توفرها في جميع ال :ةتاحاإل (ب) 

 ييز بين مختلف الفئات االجتماعية؛أي تم
 
 ؛باحترام البعد الثقافيفيما يتعلق بالحفاظ على الخصوصية، و سيما ال: ترام األخالقيات المهنيةحا (ج) 
 
ينبغي حصول العاملين والمهنيين في خدمات ذات نوعية وجودة مناسبة،  لتأمين :جودة الخدمات (د) 

ستجابة الحتياجات النساء ضحايا العنف لاللهم دمات على التدريب الذي يؤّهمجال توفير تلك الخ
 .(21)الزوجي/األسري

 
                                                      

(19) women93a.pdf-ag-http://www.arabhumanrights.org/publications/cbased/ga/violence. 

 .3المصدر نفسه، ص  (20)

 .قتصادية واالجتماعية والثقافيةللجنة العهد الدولي للحقوق اال 16انظر التعليق رقم  (21)

http://www.arabhumanrights.org/publications/cbased/ga/violence-ag-women93a.pdf
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 أنواع الخدمات الحكومية  -باء
 
 :(2الشكل ) تياللواتي يتعرضن للعنف على الشكل اآل للنساء المقدمةالخدمات الحكومية  يمكن تفصيل 

 .ايةبرامج الوق ؛خدمات إعادة التأهيل ؛خدمات الحماية
 

 أنواع الخدمات الحكومية  -2الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خدمات الحماية  -1
 
  ؛الرعاية الصحية( ب) ؛والقضاءإجراءات الشرطة ( أ): ن خدمات الحماية خمسة أنواعتتضم 
 .الخطوط الساخنة (ھ) ؛االستماع والمشورة والدعم( د) ؛المساعدة القانونية( ج)
 
 والقضاءإجراءات الشرطة  (أ)
 
 :الجهات الحكومية المسؤولة عن تقديم خدمات الحماية 
 
  ،خرماية األولية من بلد آلالجهات الحكومية المسؤولة عن تقديم خدمات الحتختلف  ،بشكل عام 

 .أدناه 2 الجدول نيبيكما 
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 لة عن تقديم خدمات الحماية األوليةوالجهات المسؤ  -2جدول ال
 

 ولةالجهة المسؤ البلد

 وزارة الشؤون االجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ألردنا

 جميع مؤسسات الدولة وباألخص وزارة العدل والشؤون اإلسالمية ووزارة الداخلية ووزارة التنمية االجتماعية البحرين

 وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الضمان االجتماعي السودان

 وقسم حماية األسرة وشرطة النجدة في المستشفيات وزارة الصحة وأقسام الطوارئ العراق

 فلسطين
وزارة الشؤون االجتماعية واإلدارة العامة لشؤون األسرة وذلك بالتعاون مع مديريات الشؤون االجتماعية ووحدات 

 ة واإليواء ومؤسسات المجتمع المدنى والمستشفيات الحكوميةيالشرطة ومراكز الحما في حماية األسرة

 قطر
رة الداخلية والنيابة العامة ونيابة األسرة واألحداث والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمؤسسة القطرية وزا

 لمكافحة اإلتجار بالبشر ومؤسسة حمد الطبية

 العدل ووزارة الشؤون االجتماعية الشرطة المجتمعية ووزارة في وزارة الداخلية ممثلة الكويت

 فة بالتعاون مع المنظمات غير الحكوميةالوزارات المختل لبنان

 وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون االجتماعية ومكتب النائب العام مصر

 وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني اليمن

 
 تبعًا للبلدان إجراءات مراكز الشرطة (1) 
 
والسودان  البحرينواألردن هي  ،بلدان ةمعلومات، أفادت تسعأي رد منها تلم  التي باستثناء مصر 

يل تسج: مراكز الشرطة تتضمن التي توفرهاخدمات بأن ال ،واليمن وقطر والكويت ولبنانفلسطين والعراق و
 د بعدم التعرضبكتابة تعّهوإلزامه  ،وجلب الجاني ،ساعة 26بالغ المدعي العام في غضون وإ ،ضرامحال

 .تلقي الرعاية الصحية ذلك والتحويل للجهات المسؤولة بما في، دعموتوفير الحماية وال ،للضحية مستقباًل
 
تحويلها إلى المحكمة أو ت أو ية إلى مركز اإليواء اآلمن المؤقى الشرطة تحويل الناجتتولففي األردن،  

فضاًل ، وبرامج إعادة التأهيل ،يةلشرطة تقديم برامج للمصالحة الودن مهمة اكما تتضم  .يالشرع إلى الطب
 .ضحيةض للبعدم التعرد للتعه يعن دفع الجان

 
لها وإجراء التحقيقات بشأنها، ن خدمات الشرطة في البحرين استقبال البالغات الجنائية وتسجيوتتضم 

إحالة حاالت العنف للفحص الطبي الشرعي، واستدعاء المدعى عليه وأخذ أقواله وتسجيلها، وفي بعض  ثم
 .ذمة التحقيق الحاالت يتّم توقيف المعتدي على

 
السودان خدمات اإلرشاد النفسي من خالل باحث اجتماعي، كما تعمل على إحالة  في ر الشرطةوتوف 

خدمات للضحايا دون تقّدم ، كما (في حالة القاصرات)الضحايا حسب الحالة إلى المستشفى أو تسليمهن لذويهن 
 .سنة من خالل وحدات حماية األسرة 18الـ 

 
 ،لحضور من أجل سماع أقوالهوُيطلب منه اضّد المّدعى عليه تسجيل الشكوى  يتّم ،وفي العراق 

المّدعى  ، إيجاد وفاق بينقيرالعون القانالقضائي کما تسّمی في ط الضبأو عضو ا ،وتحاول الضابطة العدلية
حال  يوف  .(22)ُتحال إلى القضاء وفق قانون العقوبات العراقي ،حّل القضية وديًاوإذا لم ُت  .عليه والضحية

 .احتاجت المعّنفة إلى تدّخل صّحي ُتحال إلى أقرب مستشفى للعالج
 

                                                      

 .المعدل 1949لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم  (22)
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ورفع دعوى للنيابة  ،تقوم الشرطة بتدوين اإلفادة والشكوى المقّدمة من السيدة المعّنفة ،فلسطين يوف 
لحالة وتعمل جري الشرطة تقييمًا لمدى خطورة اوُت . العامة، وأخذ التعهدات من الجاني لضمان حماية السيدة

 سواء كانت حكومية أو  ،على تحويل النساء إلى مراكز مختّصة بتقديم الدعم والمشورة النفسية والقانونية
 .غير حكومية

 
وإحالة  ،وجمع األدلة ،والتحقيق ،ن مساعدة الشرطة استقبال البالغات والشكاوىتتضّمففي قطر، ا أم 

خدمات اإلرشاد والتوجيه عن طريق الشرطة تقديم إلى  ضافةباإل ،ثبات الواقعةإل يالطب الشرعإلى  الضحية
المؤسسة القطرية لحماية إلى  حالتهاإالرعاية الطبية الالزمة أو  المستشفى لتلقيإلى  وإحالة الضحية ،المجتمعية

 .النيابة المختصةإلى  حالتهإ بعدم تكرار العنف أو يد من الجانالحصول على تعّه ثّم ،الطفل والمرأة
 
 .بالنسبة للكويت، يتّم توفير الدعم المطلوب للناجيات من العنف وكذلك تحويلهن إلى الجهات المسؤولةو 
 
 26وتعمل الشرطة في لبنان على تنظيم محضر للناجية من العنف، وتبلغ المّدعي العام في غضون  

 .ساعة، ليصار إلى جلب الجاني كي يتعّهد خطيًا بعدم التعّرض للضحية مستقباًل
 
ستعانة برجال الدين المن خالل اقضايا العنف ضد المرأة  اليمن تقوم الشرطة بالتدخل لحّل يوف 

 .والمصلحين أو باستخدام وساطة بعض الشخصيات التي لها تأثير على الطرفين
 
مشاركة ال البلدانفي  المرأة في مراكز الشرطة بالغ عن العنف ضّديتضح مما سبق أن إجراءات اإلو 

على  عرض الحالةُت ثّم ،فةالسيدة المعَن ىثبت فيه شكوتتبدأ بتحرير محضر بالواقعة  :بيان بدت متشابهةستالفي ا
 .للمحكمة حالُي النيابة العامة، ثّمإلى  الجاني ستدعىُيو ،صاباتثبات اإلاألطباء إل

 
حال صر ال ُيمفي  على سبيل المثال،. البلدانهناك اختالفات بين فوبخصوص إحالة الجاني للمحكمة  

حال لبنان ُي في بينما ،يومًا 21كثر من أخضوع الضحية للعالج  في ب العنفذا تسّبإلمحكمة إال إلى ا يالجان
صابة اإل ّنأ تبعًا للقانون اللبناني الذي يعتبر، كثرأو أيام أالمحكمة في حال لزم عالج الناجية عشرة إلى  الجاني

كال  يوف . عنها ييمكن التغاضفدون ذلك أما  ،ة الجانيقبتستحق معا يامأيزيد عن عشرة  جًاتتطلب عال يالت
 .حتياجها للعالجاد موّقع يؤّك على تقرير طبيالضحية تحصل بد وأن  ال ،البلدين

 
 فةمحضر وإحالة السيدة المعّنالبتسجيل الحالة وعمل المحدّّد دورها ى تتخّط مراكز الشرطةالالفت أن و 

بما يتناسب مع العادات  ،مصالحة بين الزوجينللجهود  ل في بذلأدوار أخرى تتمّث الجهات المختصة، نحوإلى 
والتقاليد السائدة تحت عنوان حماية األسرة باعتبارها حيزًا خاصًا، حتى ولو كان ذلك على حساب كرامة المرأة 

 .عيش حياة آمنة خالية من العنفها في وحّق
 
 اصفات مراكز الشرطةمو (2) 
 
وجود وحدات إلى  المشاركة في االستبيان البلدانأشارت  ،صائص مراكز الشرطةبالنسبة لخ 

 مصر واليمنولبنان و البحرينستثناء با ،المرأة داخل مراكز الشرطة متخصصة للتعامل مع حاالت العنف ضّد
شرطة الكويت بأن مراكز الووالسودان وقطر  األردنأفادت وقد  . بهذا الخصوص معلومات امنهلم ترد التي 

جراء التحقيقات مع الحفاظ على خصوصية الناجية من إما يسمح بم ،مجهزة بغرف خاصة الستقبال الناجيات
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ستقبال الغرف مخصصة وجود  لبنان واليمنالعراق وفلسطين و تنف حين يسرية إفاداتها، فعلى العنف و
 .موضوعولم ترد معلومات من البحرين ومصر حول هذا ال ،النساء داخل مراكز الشرطة

 
 ثار العنفف على آوالتعّرالضحية على الشرعي  يغرف خاصة إلجراء الفحص الطب توفرما عن أ 

 باقيفي أما   .هذا النوع من الغرفالكويت بوجود و قطرفقد أفادت  ،البادية على جسدهاأو الجنسي /و البدني
مركز داخل  خاصةغرفة  يالكشف على السيدة إما ف يتّمف ،غرف للطب الشرعي ال تتوفرحيث  البلدان

 .كز صحيةمستشفيات حكومية أو مراإلى  تحويلها يتّم الشرطة، أو
 
الخصوص، سرعة استجابة  بهذالم ترفق البيانات الالزمة  يالت باستثناء مصر ،البلداندت كافة أّكو 

المبنى  االقتراب منمنع الجاني من لديها لسلطة  الالشرطة  أّن علمًا ،فاتمراكز الشرطة لشكوى النساء المعّن
 .لبنانو في البحرين األمر حكمًا قضائيًايستلزم بينما فلسطين، و األردنمن  كّل في فةتتواجد فيه المعّن يالذ

حيث لبنان والسودان وفلسطين باستثناء البلدان  كّل يمتعتها ففة لجمع أيمكن للشرطة أن ترافق المعّنكذلك 
 .عيةمن المحكمة الشر ًاقرار يستوجب األمر

 

الدراسة التي شملتها  البلدان كّل في بالحماية للناجية من العنف أمرًاأن ُيصدر  (23)دعاء العاملاليمكن و 
توفر محاكم إلى  ستبيانالوبالنسبة للقضاء، فقد أشارت نتائج ا . وبين الوكاالت المعنيةوذلك بالتنسيق بينه 

مرالمحكمة للناجية باالستخدام الحصري ألصول ويمكن أن تأ  .مصرو السودان وفلسطين يخاصة لألسرة ف
كل  يفوللمحكمة  . السودان والعراق وقطر والكويت ومصر واليمن يف( مثل السيارة وبطاقات الدعم)العائلة 

 ضعدم تعّربصدار أمر إ في الحق ،البحرين وفلسطين ولبنانو باستثناء األردن ،المشاركة بالدراسة بلدانال
 .تقيم فيه ذيمن المبنى ال ينجاالطرد بأو  للمعنفة

 
 يصدار أمر الحضانة المؤقتة للنساء إال فللقضاء إ يحّق ،العربية المشاركة بالدراسةالبلدان  كّل يوف 

واليمن، والكويت  وقطرفي السودان  تأهيلالصدار أمر ُيخضع الجاني لبرامج إعادة إلقضاء ل كما يمكن  .لبنان
 يتأكيد المعلومة ف لم يتّمووالبحرين وفلسطين وقطر ولبنان، األردن  فيال سلطة لديه بهذا الخصوص بينما 

 .العراق
 
 الحصول على خدمات الحمايةعلى القدرة  (3) 
 
األردن والسودان والعراق وفلسطين  هي ،الدراسة في العشرة المشاركة البلدان منبلدان  ةأفادت ست 

 ، علمًا أّنعلى مراكز الشرطة فاتتردد النساء المعّننسبة حصائيات رسمية تكشف عن بوجود إوقطر واليمن، 
في  8، المائةفي  37للعنف  المعرضاتبلغت نسبة النساء حيث فلسطين  :هما نسبةهذه الذكرتا  دولتين فقط

، مراكز الشرطة على سنويًا بلغت نسبة النساء المتردداتحيث العراق و، بذلك بلغن الشرطةأ منهنفقط  المائة
 .في المائة 1644 للعنف،بسبب تعرضهن 

 
المحافظات  في خدمات الحماية عبر المواصالت العامةإلى  بسهولة الوصولالبلدان وقد أفادت  

النساء  وقد أوضحت الدراسة أّن . المناطق الريفية والنائية من غياب تلك الخدمات عاني، بينما ُتالحضرية
                                                      

االدعاء العام هو جزء من السلطة القضائية له اختصاصات وصالحيات نصت عليها القوانين المختلفة، ويعد دعامة أساسية  (23)

. ليها العمل القضائي نظرًا لوظيفته األساسية في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية من خالل قيامه بالتحقيق االبتدائي في الجناياتيرتكز ع

وُيطلق   .كما ُيعنى بمباشرة تنفيذ كافة األحكام الصادرة عن المحاكم المختلفة حسب القوانين المنظمة لذلك وعلى رأسها النظام األساسي للدولة

 http://opp.iitcoman.com/tabid/99/Default.aspx4" النيابة العامة"ى االدعاء العام في مصر اسم عل

http://opp.iitcoman.com/tabid/99/Default.aspx
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الخدمات إذ تشمل هذه ولية، دن من خدمات الحماية األيستف حاالتهن االجتماعيةع تنّو بمختلف أعمارهن وعلى
مع  ،يةالمنزلفي الخدمة والعامالت واألجنبيات غير المتزوجات والطالبات والالجئات والسيدات المتزوجات 

 .والمعوقاتأيضًا النساء المسنات هذه الخدمات  شملت ،الكويت اإلشارة إلى أّنه في
 
 خدمات الرعاية الصحية (ب)
 
 :ستبيان من خاللالا في شاركتالبلدان التي  يالرعاية الصحية والخدمات الطبية فتقدم  
 

 ؛الشرعي مؤسسات الطّب - 
 .مؤسسات الصحة النفسية مثل المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية - 

 
 كومية المسؤولة عن تقديم الخدماتالجهات الح (1) 
 
 يظهركما  بين البلداندمات الرعاية الطبية بشكل عام ختلف الجهات الحكومية المسؤولة عن تقديم خت 

غير والمنظمات الحكومية  أّن ،لسودانااليمن وو العراقباستثناء  ،البلدان أفادت كّلوقد   .3الجدول  في
 .لتقديم الخدمات الصحيةمعًا تتعاون الحكومية 

 
 الصحية ولة عن تقديم خدمات الرعايةالجهات المسؤ  -3جدول ال

 
 لةالجهة المسؤو البلد

 جتماعيةالوزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التنمية ا األردن

 جتماعيةالوزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التنمية ا البحرين

 جتماعيالالضمان اوالعدل والسلطة القضائية وبالتعاون مع وزارة الداخلية  وزارة الصحة السودان

 وزارة الصحة العراق

 وزارة الصحة ماية األسرة في وزارة الداخلية ووحدة حعدل ووزارة ال فلسطين

 على للصحةبالتعاون مع المجلس األ المرأةالمؤسسة القطرية لحماية الطفل و قطر

 جتماعية ووزارة العمل ووزرارة الداخليةالوزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الشؤون ا الكويت

 ون االجتماعيةوزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الشؤ لبنان

 مصر
وزارة الصحة بالتعاون مع المجلس القومي للسكان والمجلس القومي لألمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق 

 اإلنسان

 وزارة الصحة اليمن

 
 وع الخدمات الصحية تبعًا للبلدانن (2) 
 
بهذا  ات من مصرحين لم ترد معلوم في ،قدم خدمات الرعاية الصحيةها ُتأّنبلدان  ةدت تسعأّك 

لم تشرح  التي الكويتو العراقمة، باستثناء نوعية الخدمات الصحية المقّدإلى  شارت هذه الدولوأ  .الخصوص
 .المتوفرة فيهاوالصحة النفسية  يمتعلقة بالطب الشرعالخدمات نوعية ال

 
فة المعَنكوى الشرعي وذلك بعد تحويل ش تقديم الخدمات الصحية من خالل الطّب يتّم ،فلسطين ففي 

المستشفى الحكومي  في تقديم خدمات الصحة النفسية من خالل الخدمات المتوفرة للنيابة العامة، كما يتّم
 .تقديم خدمات صحة عامة من خالل المستشفيات الحكوميةإلى  لألمراض النفسية والعقلية، باإلضافة
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من  مالتي تقّد خدمات الصحة النفسية: على الشكل اآلتيالبحرين  ع خدمات الرعاية الصحية فيوتتنّو 
بهدف دعم  ،نفسيات من ذوات الخبرة والكفاءة أخصائياتخالل العون واإلرشاد النفسي واإلجتماعي من قبل 

سية من م خدمات الصحة النفكما تقَد . المجتمع في يف اإليجابفة نفسيًا واجتماعيًا لتمكينها من التكّيالسيدة المعنََّ
فحوص التي تقوم بالبحرينية " دار األمان"عيادة في عائلة الطب في ستشارية الارة الصحة خالل توفير وز

العيادة لمعاينة في هذه الطب النفسي  يطبية وعالجية وتأهيلية، وأيضًا من خالل توفير طبيب استشاري ف
عة للمراكز الصحية بحمالت تقوم اللجنة التابو  .نفسية لهنالستشارات االوتقديم إليها يلجأن  اللواتيالمعنفات 

على إرشادات مختصرة  تحتوي ككتيباتصميم وسائل توضيحية توباإلعالم المرئي والمسموع  في تثقيفية
 .منهم الخدمات للناجيات تقّد التي عرض عناوين الجهاتتو ،كيفية التعامل معهح توّضو ،ب العنفلتجّن

 
 ،فحص الضحية وتقديم العالج الالزم لها لمن خال السودان في يتقديم خدمات الطب الشرع ويتّم 

خدمات صحة نفسية للناجيات من إلى  مرض األيدز واألمراض المنقولة جنسيًا، باإلضافةالمصابات ب وخاصة
 .سنة 18من هن دون عمر م العنف

 
 تقديم خدمات الطب الشرعي من خالل المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والشؤون يتّم ،لبنان يفو 

رشاد من جانب المرشدات اإلستماع واال ية فتقديم خدمات الصحة النفسية متمثّل االجتماعية، كما يتّم
 .االجتماعيات

 
على تقديم الخدمات النفسية من خالل فحص  في قطر تعمل المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأةو 

الضحية متابعة و ،إذا استلزم األمرلها ي النفس العالجتقديم الدواء والحالة المتعرضة لإلساءة والعنف، و
ثار السلبية تقديم خدمات توعية خاصة باآلعلى المؤسسة أيضًا وتعمل   .المجتمع في وتأهيلها إلعادة دمجها

 .عنفلل
 
  .بالفحوص الطبية الالزمة بعد صدور أمر من النيابة العامة بذلك ييقوم الطبيب الشرع ،اليمن يوف 

توفر الدعم النفسي،  التي الصحة النفسية من خالل عدد محدود من الخطوط الساخنة كما يتم تقديم خدمات
مجال الوقاية والتعامل مع النساء الناجيات من  فيعاملين الصحيين الصحية وبناء قدرات التوعية الخدمات و

 .العنف
 
 الفحوصات الطبية يقوم بإجراء الصحية من خالل الطب الشرعي الذي تقديم الخدمات األردن، يتّم فيو 

 يبهنوذلك لتجن ،نقل السيدات للمستشفيات العامةإلى  دون الحاجة ،العيادة الخاصة داخل اإلدارة المختصة في
بإشراف الطب النفسي تقديم خدمات  كما يتّم . وخصوصيتها محافظة على سرية الحالةللمعاناة نفسية و ةأي

 .ألطراف الحالة عالجية مناسبةوضع خطة يقومون بأطباء متخصصين 
 
 ومدى إتاحتها خدمات الرعاية الصحيةر توف (3) 
 
من األردن والبحرين  كّل مقّدي إذ . تدنيةمالو يةتتراوح كلفة الحصول على الخدمات الصحية بين المجان 

 ولبنان ومصروالكويت وقطر العراق من  م كّلقّديفي حين مجانًا،  للنساء المعنفات والسودان الخدمات الصحية
 م الخدمات الصحية لحامليفتقّد ،أما فلسطين . متناول الجميع الخدمات الصحية بأسعار رمزية وفيواليمن 

لمنتفعات مراكز  وتعمل وزارة الشؤون االجتماعية على تقديم تأمين صحي ،فقط يبطاقات التأمين الصح
 .أدناه 6 الجدولفي  يظهركما  ،الحماية
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 ةتكلفة الخدمات الصحي  -4جدول ال
 

 بطاقات التأمين لحاملي يمقابل أجر رمز مجانًا الدولة

   √ األردن

   √ البحرين

   √ السودان

  √  العراق

 √   فلسطين

  √  قطر

  √  الكويت

  √  لبنان

  √  مصر

  √  اليمن

 
ياف بشكٍل أساسي في المدن في جميع البلدان المشاركة في العينة، وفي أر الخدمات الصحيةوتتوفر  

أما اللغة التي يتم التداول بها عند تقديم هذه الخدمات فهي اللغة الوطنية،   .البعض منها باستثناء األردن واليمن
توفير خدمات  بوجوب الدول الذي يوصيمع منهاج عمل بيجين  تماشيًا تضاف إليها اللغة اإلنكليزية في قطر،

 (.4الجدول ) (24)"ن النساء والبنات، بمن فيهن العامالتم ضحايا العنف ميسورة لغويًا وثقافيًا للمهاجرات"
 

 واللغة ر الخدمات من حيث النطاق الجغرافيتواف  -5جدول ال
 

 الدولة

 سهولة الوصول إليها

 في األرياف يةحضرفي المناطق ال هجات المحليةلمتوفرة بال

 √ X √ األردن

 √ (*)ال ينطبق √ البحرين

 √ √ √ السودان

 √ √ √ العراق

 √ √ √ فلسطين

 √ √ √ قطر

 ال إجابة ال ينطبق √ الكويت

 √ √ √ لبنان

 √ √ √ مصر

 √ X √ اليمن

 .في إشارة إلى عدم وجود أرياف في البحرين والكويت": ال ينطبق" (*) :مالحظة

 
ذلك  ، بما فيتقديم خدمات الحماية البلدانعلى  تماشيًا مع توصيات األمم المتحدة التي تعتبر أّنو 

والنساء اللواتي يعشن  والمعوقاتالجئات والعامالت المهاجرات فات من جميع الفئات كالبية للمعّنالطالخدمات 
الخدمات لجميع الفئات متضمنة السيدات المتزوجات وغير التي تشملها الدراسة  البلدانم تقّد ،(25)في الريف

تقديم إلى  شرلم ُت التي ، باستثناء قطرلمنزليةفي الخدمة اعامالت الوواألجنبيات المتزوجات والالجئات 

                                                      

 (.ب) 124، الفقرة 1994األمم المتحدة، منهاج عمل بيجين،  (24)

 (.ف) 19، وتعليقات لجنة السيداو الفقرة (ج) 167و( ب) 124األمم المتحدة، منهاج عمل بيجين، الفقرة  (25)



 

 

-97 -

  اللواتيالفتيات إلى  م أيضًاقّدالخدمات ُت أّنإلى  السودان وقطرمن  أشار كّلكما  . الخدمات لعامالت المنازل
 (.4الجدول ) ةالثامنة عشرعمر  نلم يتجاوز

 
 لفئات المستفيدة من الخدمات الطبيةا  -6الجدول 

 

 الدولة
السيدات 

 تزوجاتالم
السيدات غير 
 األجنبيات الالجئات المتزوجات

في  عامالتال
 أخرى الخدمة المنزلية

  √ √ √ √ √ األردن

  √ √ √ √ √ البحرين

 سنة 95الطفلة أقل من  √ √ √ √ √ السودان

  √ √ √ √ √ العراق

  √ √ √ √ √ فلسطين

 X √ √ √ √ قطر

مات المؤسسة الفئة المستهدفة من خد
المعدل بالقرار  ام األساسيبموجب النظ

لعمل المؤسسة  2117لسنة ( 4)رقم 
 95هم األطفال الذين لم يتجاوزوا سن 

  √ √ √ √ √ الكويت

  √ √ √ √ √ لبنان

  √ √ √ √ √ مصر

  √ √ √ √ √ اليمن

 
 أسسه ومعاييره :نظام اإلحالة (6) 
 
بعض من  كة في الدراسة، ال بّدالمشارالبلدان قبل استعراض ما هو موجود من نظم لإلحالة في  

 .وشبكة اإلحالة ونظام اإلحالة،، اإلحالةالتعريفات األساسية لمفهوم 
 
قدر احتياجات النساء ضحايا ُتبمقتضاها  التي العملية يه: لإلحالة آلتيافقد اعتمدت الدراسة التعريف  

 .(26)نظمات متنوعةمتقّدمها متكاملة و ةعماالحصول على خدمات د فيبغية مساعدتهن  ،العنف
 
ن الجهات الحكومية من تنفيذ تعهداتها بالحماية والترويج لحقوق مِكُي طار تعاونيإ :فهو حالةنظام اإلأما  

ة يشراكة استراتيجية مع المنظمات غير الحكوم في هاجهودتنسيق و، ضد المرأة النساء الناجيات من العنف
حقوق النساء ضحايا العنف وتوفير  احترامكيد على التأ ك بغرضوذل ،والمنظمات الدينية والمجتمع المدني ككل

 .(27)المختلفة ناحتياجاتهتلّبي خدمات دعم إلى  تهنحالإلطرق فعالة 
 
 تعمل معًا جموعة من المنظمات والوكاالت التيم فهي "Referral Network (RN)"حالة شبكة اإلوأما  

اتيجية لحماية وتوفير الخدمات المتكاملة للناجيات من العنف وفق شراكة استر ق جهودهاوتنّسطار تعاوني، إ في
 .(28)ولعائالتهن

                                                      
(26) Philippine Commission on Women, Inter-Agency Council on Violence Against Women and their 

Children,Guidelines in the Establishment and Management of the Referral System on Violence Against Women at the Local  
Government Unit Level, 2010, p. 10.                                                                                                                                                            

 .11المصدر نفسه ص  (27)

 .11المصدر نفسه ص  (28)
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أن نظام اإلحالة يرتكز على مجموعة خطوات متالحقة، يمكن اختصارها على الشكل إلى  مع اإلشارة 
 :(29)اآلتي

 
 ف،مساندة النساء ضحايا العن فية عقد ورشة عمل أولية لألطراف المعنية الفاعل: ولىالخطوة األ 

أو  حكومية كانتسواء  ،مجال العنف فيالمنظمة العاملة  :ن بشكل أساسيوالتي يمكن أن تتضّم
الفتاة الناجية من السيدة أو و ،الشرطة أجهزةو، ةوالحكومي ةالمستشفيات الخاصو ،حكوميةغير 
 خر ومن بيئة ألخرى،عنية بشكل دقيق يختلف من مجتمع آلتحديد األطراف المعلى أّن  . العنف

 طبيبة أمراض النساء يجدر ضّمكما بعض المجتمعات،  في ًايساسأ ًا معنّيًاطرف عتبرفشيخ القبيلة ُي
 ؛حياء الشعبيةألالقرى والألطراف الفاعلة في بعض  أو القابلة القانونية

 
 االحتياجات الالزمة والخدمات المتاحة، والموارد المجتمعية، برسم خارطة : الخطوة الثانية

ورش عمل و اتعقد اجتماعهذه الخطوة وتشمل  . المحتملة المعوقاتتعيين وم إحالة، لتأسيس نظا
 ،عليه وبناًء . الجهات المشاركة فيهاليات تحديد أدوار ومسؤوواإلحالة مسار عملية لمراجعة 

وتجدر اإلشارة إلى ضرورة   .حالة وجوده فيتحديثه  دليل بالموارد المتاحة أووضع إلى  صارُي
يجب  ،قسم الطوارئ وال سيما ،المستشفىف . عند رسم الخارطة والمنطقي يالزمنتسلسل ال مراعاة
إلى  ل منه حاالت العنفّوما تح غالبًا يالذ صدرالما ملكونه نظرًامنها م موقع متقّد في أن يردا

 ؛عنية بمساعدة النساء ضحايا العنفالمنظمة الم
 

 عريف ترتيبات العمل بين أعضاء هذا النظامت من خالل تأسيس شبكة اإلحالة: الخطوة الثالثة، 
  .ةجه كّلوالبدائل عنها لدى فيما بينهم اإلتصال وطرق تحديد نقاط و ،وتوضيح أدوارهم وتوقعاتهم

 ؛تقديمها وتكلفتها سيتّم التي وطبيعة الخدماتالواجب استخدامها االتفاق على االستمارات  كما يتّم
 

 بين مذكرة تفاهم من خالل صياغة  ،لإلحالةشبكة سمح ببناء ي تاألنظمة التوضع : الخطوة الرابعة
مقّدمي غيرهم من بما فيها المنظمات غير الحكومية و ،شبكةال في مشاركةال طراف المختلفةاأل

إدماج خطوات اإلحالة وإعداد األوراق اإلدارية أو البرامج اإللكترونية المناسبة، و، الخدمات
 حيز مادي ب وجوديتطلال لرغم من أّن تأسيس نظام اإلحالة وبا . ضمن الئحة عمل المنظمة

إليه لطلب الضحايا اللجوء لنساء لد يمكن بمكان محد ًاه يجب أن يكون مرتبطإال أن ،بذاته
 ، المشاركًةاألطراف  واضح لكلسلوب عمل أر كما يجب أن يتوازى ذلك مع توف . المساعدة

نظمة أتطوير  مع اإلشارة إلى أن ،بينهالالزمة ق المعلومات اوتدفبما يضمن سالسة الحركة 
 ؛مدى نجاح عمل الشبكةلتقييم تطوير مؤشرات ب اإلحالة يتطل

 
 إذ يتبع بناء شبكة اإلحالة   .المجتمع كي يستخدم ويدعم شبكة اإلحالةتحريك : الخطوة الخامسة

سسات المختلفة، والمؤق سير العمل بها، تعريف المجتمع تساعد على تدف التي طوير األنظمةوت
 ألن ،بالشبكة وأهدافها وطبيعة عملهاكالمدارس والكنائس ومسؤولي الحكومات المحلية وغيرهم، 

 ؛كةدعم المجتمع من شأنه تيسير العالقة بين أعضاء الشب
 

 شبكة يأداء المنظمات والجهات األعضاء فبما فيه  النظام،وتقييم أداء مراقبة : الخطوة السادسة 
التي يمكن المؤشرات من و  .عليهعوائق قد تطرأ  وأحظة ومتابعة أي تقصير ومال ،اإلحالة

 ت، عدد اإلحاالعلى إحاالت سابقة ، عدد المتابعات المقدمةتعدد اإلحاال :في ذلكاعتمادها 
 (.3لشكل ا) المنجزة ت، عدد أو نسبة اإلحاال...( طبية، قانونية،)ات المختلفة خدملل

                                                      

 .17-16ص  السابق،ر المصد (29)
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 حالةم اإلخطوات تأسيس نظا  -3الشكل 

 
“Guidelines in the Establishment and Management of a Referral System on Violence Against Women at the Local  

Government Unit Level”, 2010.                                                                                                                                                                    

 
 نظم اإلحالة تبعًا للبلدان (5) 
 
تقديم الخدمات الصحية، لم ترد معلومات من البحرين نوافذ تتم من خالل  يفيما يخص نظم اإلحالة الت 

بعدم وجود نظام إحالة من خالل النافذة لبنان ومصر واليمن األردن والسودان وبهذا الشأن، بينما أفادت كل من 
وهو يحدد آليات  ،نظام وطني كامل يتم العمل على إقراره رسميًاإلى وجود حين أشارت فلسطين  يالطبية، ف

 .مراكز الحماية كما ينظم إنشاء المراكز ضمن آليات مهنية رسمية قانونيةإلى  إحالة النساء ضحايا العنف
 
وزارة العدل إلى  ثمالشكوى فيه تم تقديم  ن طريق مخفر الشرطة الذيالكويت عاإلحالة في  تتمو 

طلب المستشفى ُيإلى  في العراق، فعند لجوء المرأة المعنفة ويطبق المبدأ ذاته  .االجتماعية ووزارة الشؤون
 .عتداءالعة اقإال بعد تسجيل وا فهي ال تخضع للعالج ،منها مراجعة الشرطة لتسجيل شكوى

 
مكتب المؤسسة القطرية لحماية إلى التي تستقبلها إحالة الحالة فتقوم مؤسسة حمد الطبية ب ،قطر في أما 

 .الطفل والمرأة
 
عدم وجود نظام إحالة عبر النافذة الطبية تشمل جميع المشاركة في الدراسة البلدان ن أجوبة تبّيو 

من خالل مراكز  المستشفى رسميًاإلى  حالفمعظم اإلجابات تدل على أن الناجية ُت ،المرافق الحكومية الطبية
 .الشرطة

 
 مدى توافق الخدمات مع المعايير الدولية (6) 
 
الحصول  يالقدرة ف( 2) ؛تاحةالتوفر واإل( 1) :يير الدولية حوللمعالتطبيق الخدمات وفقًا ب فيما يتعلق 

والكويت والعراق وقطر سودان جودة الخدمة، فقد أفاد ال( 6) ؛حترام األخالقيات المهنيةا( 3) ؛على الخدمة
بينما أفاد األردن بأن المعايير الدولية تطبق  ،للمعايير الدولية طبق بشكل كامل وفقًاالخدمات ُت واليمن بأّن

 .ق عليهامن خالل تطبيق القوانين واألنظمة الوطنية واالتفاقات الدولية المصد ،جزئيًا
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لم ترد بيانات فيما طابق المعايير الدولية أم ال، خدماتها ُتإذا كانت ما وأشارت فلسطين بأنها غير متأكدة  
وحدات حماية  فييتم تطبيق المعايير الدولية  ،بالنسبة للسودانو . من البحرين ولبنان ومصر بهذا الخصوص

لين ايير الدولية من خالل تدريب المسؤوفيتم تطبيق المع ،الكويت فيأما   .النيابات العامة فياألسرة وليس 
 .هذا المجال فين وخبراء يستعانة باستشارياللمباشرين لرعاية المعنفات واا
 
يضمن  ياإلجراءات القانونية بالشكل الذ طبق المعايير الدولية من خالل آليات لمتابعة سيرُت ،قطر فيو 

الدولية  توأحكام االتفاقيا ،والتشريعات الوطنية النافذة والقوانين ،عدم مخالفتها ألحكام الدستور القطري
 .نسان بصفة عامة والحماية من العنف بصفة خاصةالمختصة بحماية حقوق اإل

 
طبق المعايير الدولية من خالل االلتزام بالقوانين وتوفير محامين للدفاع عن السيدات اليمن ُت فيو 

 .المعنفات
 
رة المرأة ومسؤولي المعايير من خالل عقد اجتماعات دورية بين وزاهذه  تطبيق فيتم ،العراق فيأما  

النساء ضحايا  يحمي يالقانون الوطن حماية األسرة للرقابة على سير العمل، وأيضًا من خالل التأكيد على أّن
 .العنف

 
كثير من  فيأن المعايير الدولية الخاصة بالخدمات غير متعارف عليها  إذًا، يتضح من اإلجابات السابقة 

قيات حترام األخالاالحصول على الخدمة، و يتاحة، والقدرة فواإل ة بالتوفرذلك البنود المتعلق فيبما  ،البلدان
ن خالل تقديم التدريبات جودة الخدمات مإلى  أشارت التي فباستثناء الكويت  .المهنية، وتأمين خدمة جيدة

ترام حاسيما موضوع  البنود السابقة، الإلى البلدان األخرى عاملين في هذا المجال، لم تشر للالالزمة 
 .األخالقيات المهنية وتأمين خدمة جيدة

 
 التحديات التي تواجه الخدمات الطبية (7) 
 
 :تواجه تقديم الخدمات الطبية ثالثة أنواع من التحدياتإلى بلدان الأشارت  
 
 :مة وتتمثل فيتحديات مرتبطة بقدرات وكفاءة الخدمات المقّد ،أواًل 
 

 ؛مي الخدمات الصحيةضعف قدرات مقِد 
 ؛مة وعدم معرفة النساء بهاقص المعلومات حول الخدمات الصحية المقَدن 
 ؛ليات تضمن المتابعة الصحية للنساء الناجياتعدم وجود آ 
 طباء الشرعيين وارتفاع تكلفة الطب الشرعيقلة عدد األ. 

 
 :ل فيق بالفئات المستفيدة وتتمثتحديات تتعل ،ثانيًا 
 

 ؛تكتم الضحية عن تعرضها للعنف 

  من  خوفوالعن المشكلة  فصاحاإل فيالنفسي نظرًا لعدم الرغبة  النساء لتلقي العالجرفض
 .عتبار الخدمة النفسية من الكمالياتالتالحق المرضى النفسيين و الوصمة التي
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 :ة بالقوانين والسياسيات متمثلة فيتحديات ذات صل ،ثالثًا 
 

 ؛فة للتعامل مع الحاالتد للشراكة مع الجهات المختلعدم وجود بروتوكول موّح 
 عدم وجود قانون يردع مقترفي العنف. 

 
 المشاركةالبلدان سبل تطوير الخدمات من منظور  (8) 
 
 :ل تطوير الخدمات الطبية من خاللسبإلى البلدان أشارت  
 
 :فيل ذلك مة على أن يتمثتطوير القدرات ورفع كفاءة الخدمات المقّد، أواًل 
 

 توفير التدريب المستمر لمقدمي الخدمة من خالل مدوقسام الطوارئ، أرفع قدرات المستشفيات و 
تؤهلهم لتطبيق المعايير الدولية، وإرسال األطباء المتخصصين لحضور  األطباء بالدورات التي

 ؛، وإقامة مؤتمرات داخلية ثانوية من قبل المختصينةدوليالالمؤتمرات الطبية 

 مجال تقديم الخدمات الصحية للنساء ضحايا  في هانة بواالستعا الخبرات الدوليةعلى  طالعالا
 ؛العنف

 ؛جميع العاملين في هذا المجال وتفعيلهقبل حدة لتطبيقها من اوضع برتوكول ومدونة سلوك و 

 نساء الخاضعات ال ضد حول حاالت العنفإلى الجهات المختصة طباء بتقديم تقارير إلزام األ
 .للعالج

 
 :لقوانين من خاللتطوير السياسات وا ،ثانيًا 
 

  كافة الجهات المعنية لمتابعة وتطبيق هذه تتضّمن تشكيل لجنة تنسيق عليا على مستوى الدولة
 ؛الخدمات

  ؛تطوير مستوى الخدمات الصحية للنساء ضحايا العنفلرسم سياسات 

 النفسي للنساء ضحايا العنف في مراكز وزارتي الصحة  وضع سياسات حول تقديم خدمات الطّب
 ؛ؤون االجتماعيةوالش

 توفيرالخدمات الطبية األولية لضحايا العنف مجانًا. 
 
 من منظمات األمم المتحدةالبلدان احتياجات  (9) 
 
 :اآلتي على الشكلمنظمات األمم المتحدة ستبيان عن احتياجاتها من الالمشاركة في االبلدان أعربت  
 
 :وذلك بـجيات من العنف لصحية للنساء النامجال تقديم الخدمات افي رفع قدرات العاملين  ،أواًل 
 

  مراكز الخدمات الصحية فيبشكل مباشر تعزيز قدرات العاملين مع النساء الناجيات من العنف، 
 ؛ي للعنفساليب التصّدأورفع وعيهم ب
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 ستماع وإرشاد الناجيات للحصول على الدعم التدريب المرشدين االجتماعيين على مهارات ا
 ؛يالنفسي واالقتصاد

 عمل الوحدات ورفع مستوى الخدمات الصحية  تقديم الدعم الفني عبر تمويل مشاريع لتعزيز
 ؛المتوفرة في هذه المراكز

  طرق المساعدة المتوفرة إلى  جوءلكيفية تجاوز األزمة والحول تقديم دورات توعية عامة للنساء
 .الدولة في

 
 :الناجيات متمثلة في ستقبال وإقامةاحتياجات تتعلق بالبنية األساسية لمراكز ا ،ثانيًا 
 

 ؛من العنف اتتوفير األدوية التي تحتاجها الناجي 
  ستقبال هذه الحاالتاالمساعدة في تطوير بروتوكالت وإجراءات واضحة محددة عند. 

 
 خدمات المساعدة القانونية (ج)
 
 سكوااإلاألعضاء في بلدان القوانين العنف األسري في لمحة عن أوضاع  (1) 
 
سكوا، ال بد اإل األعضاء فيالبلدان طالع على خدمات المساعدة القانونية للنساء المعنفات في القبل ا 

النساء،  موضوع العنف ضدحول لدول بغرض تتبع القوانين السائدة في هذه ا السياقات القانونية،إلى  العودة من
، أو على القائمة بذاتها وع من القوانيننال هذاسيما المنزلي واألسري منه، سواء كان على مستوى وجود  ال

 .آليات تطبيقهاأو على مستوى  العنف ضد المرأة، هاوتجريم هامستوى التمايزات في درجة تحريم
 
مصر  فباستثناء  .خرآإلى بلد ن أن األوضاع القانونية تختلف من تبّيالعنف األسري، بخصوص تجريم  

صدر  م العنف األسريوجود قانون يجرإلى ، أشار األردن ذا الصددستبيان بهالفي امعلومات منها لم ترد  يالت
 .قانونهكذا  وجودفلسطين واليمن بعدم و السودانأفاد كل من و ،2118 في العام

 
ولكل حالة وصفها  ،جريمة إنماويذاء المرأة على أنه عنف أسري العراق إ في القانون يعتبرال و 

الحجز أو  فيي حالة صدور قرار حكم من محكمة مختصة سواء والمراسيم التنفيذية واضحة ف ،وعقابها
وهو في مراحل إنجازه من العنف المرأة وقد عملت وزارة المرأة على تقديم مشروع قانون حماية   .الحبس

 .خيرةاأل
 
باعتبار أن هذه الجرائم  ،تجريم العنف األسريب بنودًا خاصة في البحرينالتشريعات لم تخصص و 

يتناول جرائم االعتداء  يالذو ،قانون العقوبات فيفصل الخاص بجرائم االعتداء على األشخاص تندرج تحت ال
إال أن لجنة المرأة  . اإلعدام حدإلى  قد تصل عقوبتها التي على سالمة الجسم والعرض وجرائم االغتصاب

نف، المعد في ضوء والطفل في مجلس الشورى تعكف حاليًا على دراسة مشروع قانون لحماية األسرة من الع
 .قتراح المقدم من مجلس النوابالا
 
عام  والحقوقيات الحقوقيينو الجمعيات بالتعاون مع عدد من ،"كفى عنف"جمعية عملت  وفي لبنان 

جملة تحركات وحمالت إعالمية  هاتة المرأة من العنف األسري، تبعإعداد مشروع قانون لحماي على، 2117
 ،2119 مارس/وفي آذار  .شد والمناصرة لتحقيق هذا الهدفبقصد الححكومية المنظمات غير المن ومطلبية 

مع  تعديل من هيئة االستشارات والتشريع في وزارة العدل كي ال تتعارضإلى  خضعت بعض مواد القانون
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ضع مشروع القانون بالصفة النهائية على جدول أعمال مجلس الوزراء وموادها، وُو قوانين المحاكم الشرعية
 28 مجلس النواب بتاريخإلى  ومن ثم ُأحيل ،2111 مارس/، تمهيدًا إلقراره في آذار2119 أغسطس/آب في

، وبقي موضع 2111ونيو ي/حزيران2نيابية المشتركة بتاريخ اللجان الإلى  ، حيث تمت إحالته2111مايو /أيار
ة وأفراد األسرة عنوان حماية المرأتحت  2113وليو ي/تموز 22أن أقرته اللجان النيابية في تاريخ إلى  أخذ ورد

 .على الهيئة العامة للتصويت عليه وإقراره الحقًاعلى أن يتم عرضه ، من العنف األسري
 
لعام /11قانون العقوبات القطري رقم لكّن  .ر قانون خاص لمواجهة العنف األسريفي قطال يوجد و 

وإن لم يخصص  ،عام بما في ذلك العنف األسريبشكل قة بالعنف م األفعال المتعلجرُت ًانصوصيتضّمن  2116
بما  ،يتم في نطاق األسرة أو خارجها ذيعتداء على األشخاص الالجرم ايكما جريمة محددة بالعنف األسري، 

 .حياة اإلنسان وسالمته الجسدية والجنسية والنفسية وحرياته وتنقالته وغيرهاض لفي ذلك التعر
 
الحقوق والواجبات،  فييؤكد على أن الناس سواسية  الدستور الذيى إل ، فاكتفت باإلشارةالكويت أما 
 .أو التهديد أو القتل شتمجرم العنف سواء بالُي يالذ إلى قانون الجزاء الكويتيو
 
كانت  ،األسريالعنف سيما  ال ،المرأة يتبين أن مقاربة القانون للعنف ضد ،على ما تقدم أعاله بناًء 

غير أنه في العقدين  .كليًا عن الشأن العام خاصًا منفصاًل تبار األسرة حيزًايلة تنطلق من اعولفترة طو
طرأت على أوضاع التي  عديدةالمتغيرات ال، وتواالتصاال اتكنولوجيللالمتسارعة التطورات بفعل و ،األخيرين

التي  يةلت العديد من الحراكات القانونازدادت صعوبة الفصل بين الحيزين العام والخاص، وحص النساء،
ونتيجة   .والمتزايدة التعقيد ع العنف ضد النساء من منطلقات راهنة تتناسب واألوضاع المستجدةوقاربت موض

المسؤولة عن تقديم المساعدات واتسعت دائرة األطراف المعنية بالموضوع و ،تبلورت العديد من المفاهيملذلك، 
الدول  وجوب توفير ،لألمم المتحدة ، وفقًاية الواجبةتضى مبدأ العنااق ،من هذا المنطلق  .للنساء المعنفات

 .ناجيات من العنفللنساء ال رمزية،لى األقل بتكلفة ع أو ،مجانيةالقانونية الخدمات لل
 
 عن تقديم المساعدة القانونية الجهات المسؤولة (2) 
 
سة للناجيات من العنف الدرا المشاركة فيالبلدان يمكن تلخيص خدمات المساعدة القانونية التي تقدمها  

 :على الشكل اآلتي
 

 ؛بتدائيةالستئنافية واالالمرأة المتقاضية في المحاكم ا إنشاء وحدات لخدمات 
  ؛بمراكز الشرطة قسم حماية األسرة أو الجهاز المختّص فياستقبال الشكوى 
 ؛مرأةلمساعدة الع متطّو تقديم المساعدة القضائية من خالل تكليف محاٍم 
 ؛أمام المحاكم يتشارات القانونية والتمثيل القانونسالتقديم ا 
 ؛إعداد الدراسات واألبحاث 
 وبرامج التوعية يذ البرامج التثقيفيةتنف. 

 
 .أدناه 7 الجدوليبّين كما  آلخرخدمات من بلد هذه الوقد تنوعت الجهات المسؤولة عن تقديم  
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 القانونيةلة عن تقديم خدمات المساعدة والجهات المسؤ  -7الجدول 
 

 لةهة المسؤوالج البلد

 اخلية ووزارة التنمية االجتماعيةإدارة حماية األسرة بالتعاون مع وزارة الد األردن

 البحرين
سالمية ووزارة التنمية تعاون مع وزارة العدل والشؤون اإلجتماعية بالالالمجلس األعلى للمرأة ووزارة التنمية ا

 االجتماعية

 بالتعاون مع وزارة الداخلية والسلطة القضائية وزارة العدل السودان

 العراق

قسم المساعدة القانونية، أقسام المعونة القضائية، قسم /قسم حماية األسرة التابع لوزارة الداخلية ونقابة المحامين
صة الصحة النفسية التابع لوزارة الصحة بالتعاون مع األمانة العامة لمجلس الوزراء وجميع الوزارات المخت

 (لجان شؤون المرأة)وأعضاء مجالس المحافظات التي تساند المرأة المعنفة 

 فلسطين

األقسام القانونية في مراكز الحماية بالتعاون مع وحدة حماية األسرة التابعة للشرطة، ومجلس القضاء الشرعي 
ت األهلية ذات والطب الشرعي في وزارة العدل والنيابة العامة ومجلس القضاء األعلى وبعض المؤسسا

 اإلختصاص

 قطر

المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة الدوائر والمراكز األمنية التابعة لها 
 ،المحكمة الجزائية ،مثل محكمة األسرة ،والنيابة العامة ونيابة األسرة واألحداث والمحاكم المختصة بدولة قطر

 ووزارة العدل ،على إختالف درجاتهاالمحكمة الميدانية 

 وزارة الداخليةو ،واألمانة العامة لألوقاف ،وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، ووزارة العدل الكويت

 إجابةال  لبنان

 مكتب شكاوى المرأة بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي مصر

 المدني واللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمنوزارة العدل بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع  اليمن
 
 تبعًا للبلدانومدى إتاحتها الخدمات القانونية توفر (3) 
 
هذه درجة إتاحة رافي الذي تغطيه الخدمات القانونية للنساء المعنفات، تبين أن بخصوص النطاق الجغ 

تتوفر تلك الخدمات  ،قطر والكويت فيف  .موضوع الدراسةالبلدان  تتفاوت بين منطقة وأخرى داخلالخدمات 
جميع األراضي الفلسطينية  في فلسطين عدد من مراكز تقديم الخدمات يغطي تقريبًايوجد و  .كافة المناطق في

ومركز  ،ومركز األمان بمحافظة نابلس ،بمحافظة بيت لحم" محور"مثل مركز حماية وتمكين المرأة واألسرة 
فولة دار األمل بمحافظة ومركز حماية الط ،ر رعاية الفتيات بمحافظة بيت لحمودا ،ريحاالطوارىء بمحافظة أ

 .رام اهلل
 
وتتركز هذه الخدمات   .المحافظات مراكزفي بعض  بشكل محدودجد هذه المراكز اتوتف ،أما في اليمن 

فيه هذه  مي تقدقليم كردستان الذ، ما عدا إالمحافظات األخرى فيوجودها  بينما ينخفضالعراق،  في في بغداد
 .الخدمات بصورة متكاملة

 
. فيها كثير من المناطق الجغرافيةالالخدمات القانونية  يال تغطف ،البحرين والسودانو األردنفي وأما  

 .مناطقهار هذه الخدمات في بقية البلدان حول توّف ولم ترد معلومات من
 
أن البلدان إذ أفادت جميع   .لك الخدماتتستفيد النساء بمختلف أعمارهن وفئاتهن االجتماعية من تو 

 البحرينباستثناء )خدمات المساعدة القانونية لديها تشمل السيدات المتزوجات، وغير المتزوجات، والالجئات 
 (.الكويتووقطر  البحرينباستثناء )في الخدمة المنزلية والعامالت ( باستثناء مصر)، واألجانب (مصرو
 
، باستثناء قدم خدمات المساعدة القانونية مجانًاُتأنها البلدان فادت معظم أتكلفة هذه الخدمات، وعن  

توجد و  .هذه المساعدات مجانًا مففي الكويت تقد  .اللذين لم ترد منهما معلومات بهذا الخصوص لبنانو السودان
م قّدمساعدة ُتكما أن خدمات ال ،ختصاصاتالا في العراق معونة قانونية تابعة لمجلس القضاء األعلى في كل
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بدعم من منظمات ، أيضًالمنظمات المحلية بعض ا ومن قبلمجانًا من قبل لجنة تابعة لنقابة المحامين العراقيين، 
قطر  وتقدم . األردن توفر المحكمة معونة قضائية في بعض القضايا فقطفي و . األمم المتحدةمنظمات دولية و

ويتم   .المساعدة القضائية لضحايا اإلساءة والعنف تقدمكما للجميع،  بشكل متاحو ًاجميع الخدمات القانونية مجان
دون تقديم الخدمات مجانًا في فلسطين من قبل مراكز الحماية واإليواء التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية، 

 .معونة قضائية لضحايا العنف وجود
 
الحاضنة ألبناء لتلك رأة البحرينية وقدم مركز دعم المرأة االستشارات القانونية للموفي البحرين، ُي 

للمرأة البحرينية وللحاضنة  ،من خالل مكاتب محاماة ،الكلي هذا المركز الدعم القضائي نيين، كما يقدميبحر
لذوات الدخل  الدعم القضائي الجزئيإلى  إضافة ،ذوات الدخل المحدود ين وللنساء المعيالتيألبناء بحرين

تدفعه الدولة، وفي بعض الحاالت تتم  مقابل بدل ماديالمساعدة القانونية  اليمن خدماتتقدم و. المتوسط
 .فإن تقديم هذا النوع من الخدمات يتم لقاء بدل مادي ،أما في مصر  .المساعدة القانونية مجانًا

 
 في تقديم المساعدات القانونية (30)دور المنظمات غير الحكومية (6) 
 
بأن منظمات المجتمع ، لم تقدم معلومات بهذا الخصوص يت التيستثناء الكواب البلدان،أفادت كل  

والعراق  السودانأن علمًا  ،المدني تلعب دورًا هامًا على صعيد تقديم المساعدات القانونية للنساء المعنفات
قد و . المنظمات غير الحكومية المساعدات القانونية المقدمة من قبلتفاصيل عن نوعية أي  قدمتقطر ولبنان لم و

غير حكومية تقدم بعض أشكال الخدمات القانونية للنساء ضحايا نسائية منظمة  21وجود إلى  مصر أشارت
ستشارات القانونية المنظمة ا 21م كما تقد ،توعية حول حقوق النساء القانونيةالخدمات ك، العنف بطرق متنوعة

وتتواجد هذه   .التمثيل القانوني أمام المحاكم فيمنظمة  11للنساء اللواتي يواجهن مشاكل قانونية، بينما تساهم 
 .االسكندرية وأسوان وحلوان وسوهاج والقاهرة الكبرى والمنيا فيالمنظمات 

 
تلعب و  .المحاكمفي ستشارة القانونية والتمثيل الفي األردن بتقديم امنظمات المجتمع المدني  كذلك تقوم 

 .الخدمات في هذا المجال فيلفجوة من ا ًاكبير ًاتغطي جزءف في فلسطين دورًا فاعاًل منظمات المجتمع المدني
 
توفير و العام يدة القانونية والدعم وتوعية الرأالمسانب منظمات المجتمع المدنيتقوم  ،اليمن فيو 

 .تعد ظرفية الرتباطها بتوفر التمويل تلك الخدماتغير أن  ،محامين للترافع أمام القضاء
 
لمساعدة لمن خالل مركز أوال  بخاصٍة، في البحرين ومية تلك الخدماتالمنظمات غير الحك وتقدم 

مركز عائشة يتيم لإلرشاد و ي،القانونية التابع لجمعية أوال النسائية، ومركز بتلكو لرعاية حاالت العنف األسر
 .األسري

 
 لدى تقديم الخدمات القانونيةالبلدان لتحديات التي تواجه ا (4) 
 
 :اآلتيب المرأة تقديم الخدمات القانونية لضحايا العنف ضّد في البلدانتواجه  يالت التحدياتتتلخص  
 
 :، وهي تتمثل فيالخدمات المقدمة جودةو بقدرات مقدمي الخدماتتحديات مرتبطة  ،أواًل 
 

 وبالتالي عدم قدرتهم على التعامل مع ضحايا العنف ،عدم تخصص أعضاء النيابة العامة والقضاة. 

                                                      

وال يمنع ذلك أن تتعاون أو تتلقى مساعدات . هي منظمات ذات مصلحة عامة وال تخضع لحكومة وال لمؤسسة دولية (30)

 .ينشط بعضها في مجال حقوق المرأة بشكل عام ومكافحة العنف ضد المرأة بشكل خاص   .وتمويالت من الحكومات
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 :ل في، وهي تتمثيات متعلقة بالسياسات والقوانينتحد ،ثانيًا 
 

 ؛عدم معرفة النساء بمراكز تقديم المساعدات القانونية 

 ؛عدد المنظمات القادرة على تمثيل النساء أمام المحاكم بصورة مجانية في نقص 

 ؛بطء إجراءات التقاضي للبت في القضايا األسرية 

 ؛جناةتردع الو عدم وجود نصوص قانونية تجرم العنف األسري 

 ة القانونية لتشمل كل المساعد من مقدمي ينوجود مخصصات مالية كافية لدفع أجورالمحام عدم
 ؛بتدائيةالستئنافية واالالمحاكم ا

 ز خدمات المساعدة القانونية في العواصم وغيابها عن المناطق الريفية والنائيةترّك. 
 
 : في لة، متمثتحديات متعلقة بالثقافة المجتمعية ،ثالثًا 
 

 الذهنية السائدة  سببض لها، بالتي تتعّر اإلساءةو العنف ف المرأة من اإلبالغ عن حاالتتخّو
ها، مضحية من وقعن حّق سكتوتستسلم لقدرها، تن أالتي تحّتم عليها بعض العادات والتقاليد و

 ؛أجل أسرتها

 االتالقانونية في بعض الح نللتنازل عن حقوقه النساء ضحايا العنف اضطرار. 
 
 اآليلة لتطوير الخدمات القانونيةالسبل  (4) 
 
 ستبيان اقتراح سبل مختلفةالفي االبلدان المشاركة ممثلو  إزاء التحديات المشار إليها أعاله، حاول 

 :االقتراحات على الشكل اآلتي عتوتوّز  .لتطوير الخدمات القانونية
 
 :تتلخص فيهي و، قدرات األطراف المعنية وبناء ،الثقافة المجتمعية لتطويرمقترحات ، أواًل 
 

 طالع المستمر والدؤوب على أحدث التجارب العالمية بخصوص تطوير الخدمات القانونية الا
 ؛للنساء المعنفات

 حقوق وشرائح المجتمع المختلفة ب اسرهالفئات المستهدفة وُأ زيز الوعي والثقافة القانونية لدىتع
 ر التي تصيب النساء والمجتمع بسبب ظاهرة العنف ضّدضراألباضحايا اإلساءة والعنف، و

 ؛المرأة

 ؛قضايا النساءب إلشراكهم في المسؤولية في ما يتعلقوالقضاة  العامة تدريب أعضاء النيابة 

  تكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين في الجهات األمنية لتقديم المعلومات الصحيحة حول
 .اإلساءة والعنف وفق المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال الحماية القانونية لضحايا

 
 :طوير السياسات والقوانين تتلخص فيمقترحات لت، ثانيًا 
 

 وتوجيه الجهود على مستوى السياسات إلنشاء آليات  ،ناتزيادة مخصصات الحكومات للمواز
ومراكز الخدمات اإلنمائية  ن المراكز الصحية التابعة لوزارة الشؤونتمّك وخدمات وقاية وحماية

ن خدماتها تقديم المساعدة القانونية للناجيات من بحيث تتضّم ،"كمراكز للزيارة الواحدة"من العمل 
 ؛جانب الخدمات األخرىإلى  العنف
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 ستدعاءات التي تتقدم القابة المحامين لتشمل بشكل آلي اتطوير المساعدات القضائية التي تقدمها ن
 ؛المحاكم أمامالناجيات بها 

  البعيدة والمحرومة من الخدمة، تغطي كل المناطق وخاصة تلك إنشاء مراكز للعون القانوني
 ؛ضحايا العنفللنساء وتوفير المعونة القضائية المجانية 

  في و بمختلف أشكاله المرأة من العنفبحق النساء وإقرار قانون لحماية تعديل القوانين المجحفة
 ؛مختلف األمكنة

 ؛المستمرة من قبل المسؤولين راقبةالم 

  الرصد المستمر من قبل الوزارة المختصة لمراقبة تطبيق المعايير الدولية في المساعدة القانونية
 .للناجيات

 
 منظمات األمم المتحدةلمساعدات البلدان  احتياجات (7) 

 
م المتحدة في هذا مها منظمات األممساعدات التي يمكن أن تقّدللالبلدان  احتياجات في معرض تحديد 

 :، كان التركيز علىالمجال
 
الناجيات من مجال تقديم الخدمات القانونية للنساء  فيمساعدات تتعلق برفع قدرات العاملين  ،أواًل 

 :العنف من خالل
 

 مقاربة مختلف القضايا التي تخص  ىانونية العاملة في هذا المجال علتدريب وتأهيل الكوادر الق
 ؛من منطلق الثقافة الحقوقية اءة والعنفالنساء ضحايا اإلس

 بمراكز حماية والمواطنات  المواطنينلتعريف  التلفزة المخصصةعالنية وبرامج اإل حمالتدعم ال
 ؛األسرة

  ؛"مراكز للزيارة الواحدة"إلى  لالتحّو علىمساعدة مراكز الخدمات اإلنمائية 

  من  م المشورة القانونية للناجياتلتقدي على المستوى الوطنيالمساعدة في استحداث خط ساخن
 ؛العنف

  أبرز التجارب والخبرات الناجحة في هذا  ىطالع علالتبادل المعلومات وامساعدة الدول على
 ؛المجال

 مته للمعايير الدوليةءمراقبة أداء القطاع الحكومي ومدى مال. 
 
 :من خالل في هذا المجال،لألجهزة الحكومية العاملة  ساسيةق بالبنية األحتياجات تتعّلا ،ثانيًا 
 

  ؛سريةستشارات األلالتمويل برامج 

 النيابة، مراكز اإليواءالعاملين في )تطوير قدرات الجهات ذات العالقة  تنفيذ مشاريع تهدف إلى ،
 ؛المعايير المهنية الدوليةو بما يتالءم ،(الشرطة، القضاة

 عدات القانونية للنساء الناجيات من العنفللمراكز المعنية بتقديم المسا توفير الدعم المادي والفني. 
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 ستماع والمشورة والدعمالخدمات ا (د)
 
 الجهات المسؤولة عن تقديم خدمات االستماع والمشورة والدعم (1) 
 
 .أدناه 8 الجدولفي يظهر كما بلد آلخر، تقدمها المؤسسات الحكومية من  التي تتنوع الخدمات 
 

 تقديم خدمات االستماع والمشورة والدعم لة عنوالجهات المسؤ  -8جدول ال
 

 لةالجهة المسؤو البلد

 الموضوع إجابات حول هذا لم ترد األردن

 سالمية ووزارة الصحةجتماعية ووزارة العدل والشؤون اإلالمراكز االجتماعية التابعة لوزارة التنمية اال البحرين

 وزارة العدل بالتعاون مع المنظمات األهلية السودان

 لعراقا
 مراكز حماية األسرة ووزارة الصحة ونقابة المحامين بالتعاون مع لجنة تنسيقية تابعة لألمانة العامة لمجلس الوزراء

 المرأةشؤون ترأسها وزارة  التي

 فلسطين
تتبع وزارة الشؤون االجتماعية وذلك بالتعاون مع وزارة  التي مديريات الشؤون االجتماعية ومراكزها االجتماعية

 لصحة ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة شؤون المرأة ووزارة التربية والتعليما

 قطر

المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل بالتعاون مع وزارة الداخلية والمجلس األعلى للصحة والمجلس األعلى 
لحقوق اإلنسان ووزارة الشؤون مؤسسات حماية حقوق اإلنسان ومؤسسات المجتمع المدني واللجنة الوطنية وللتعليم 

 االجتماعية والمؤسسات الخيرية

 الكويت
األمانة العامة لألوقاف بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الدفاع والجمعيات األهلية واآللية الوطنية 

 ولجنة شؤون المرأة

 مؤسسات وجمعيات أهلية لبنان

 مصر
لوساطة في محاكم األسرة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومكاتب محامين وزارة التضامن االجتماعي ومكاتب ا

 متطوعين

 الحقوقية بالتعاون مع أقسام الشرطة منظمات المجتمع المدني اليمن

 
 ورة واالستماع والدعم تبعًا للدولخدمات المش (2) 
 
 .نساء المعنفاتللم خدمات االستماع والمشورة تقّدبال استثناء بأنها البلدان أفادت جميع  
 
إلى  رشاد االجتماعي واألسري باإلضافةات االستماع والمشورة والدعم واإلتتوفر خدم ،فلسطين ففي 

 كذلك تقدمعدة مجاالت،  فيستشارات المجانية للمرأة الا تقدموفي البحرين   .يوالدعم القانون الدعم النفسي
خدمات لتنمية و ،التقليل من حاالت الطالقو الزوجيوخدمات اإلرشاد والتوجيه سعيًا للصلح  ،خدمات قضائية

حل مشاكلهم النفسية واالجتماعية  فيوالفعال بين أفراد األسرة ومساعدتهم  ييجابمهارات التواصل اإل
 فيو  .ت من خالل مراكز اإلسناد القانونيالسودان يتم تقديم خدمات مشورة للسيدات المعنفا فيو  .ومعالجتها

المراكز والجمعيات المختصة إلى  توجيه الناجياتب اإلجتماعية في المراكز التابعة للدولة ةشدالمر تقوم ،لبنان
 .المناسبة لحاالتهنبتوفير الخدمات 

 
ندوات توعية حول  التابع لوزارة التضامن االجتماعي الستشارات األسريةامصر يعقد مكتب  فيو 

ستشارات غير الرسمية حول التقديم ا كما يتم ،ئة األطفالبما فيها المشاكل األسرية وتنش ،مجموعة من القضايا
والنفقة  األطفالحضانة باألمور المتعلقة في دور الوسيط  يلعب المكتبو ،اإلجراءات القانونية المتعلقة بالطالق

 .بهمالخاصة 
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 ،لألوقافتابع لألمانة العامة الكويت من خالل الخط الساخن ال فيفة تقديم المشورة للمرأة المعنويتم  
تعمل المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة على تقديم  ،قطر فيو  .يبعض الحاالت يتم تقديم الدعم المال وفي

كما تقدم خدمات الصحة . طراف العالقةألستشارات والخدمات االجتماعية للضحية والاإلرشاد والتوجيه وا
يتم و ،مساندة من خالل خط ساخن على مدار الساعةالتوعية وخدمات التثقيف والبرامج و ،النفسية والقانونية

 .األمان القطرية أيضًا إيواء الضحايا بدار
 
أقسام حماية األسرة من  في لشكاوى السيدات المعنفاتيتم تقديم الدعم المعنوي واالستماع  ،العراق فيو 

بة المحامين قضايا للنساء المساعدات القانونية بنقا كما ترفع لجنة ،اكلالمشيجاد طرق ناجحة لحل أجل إ
الصحية والنفسية والمساعدات خدمات المشورة  األردن في إدارة حماية األسرةوتقدم   .مجانًا المعنفات

الجهات المعنية لمتابعة إلى  نتحولهمن ثم و ،لنساء المهددات بالعنفلما سي الو من العنف للناجياتوالقانونية 
، وعن في اليمن عن طريق الخطوط الساخنةخدمات اإلرشاد والدعم  وتتوفر . لهن لمأوىا تأمينو نأوضاعه

 .ما نادرًاإن موسائل اإلعال طريق بعض
 
 والفئات التي تشملهاومدى إتاحتها الخدمات توفر  (3) 
 
 فيأنه غير تلك الخدمات عبر وسائل المواصالت العامة، إلى  يمكن للناجيات الوصولباإلجمال،  

. معينة خدمات كلفة ماديةللالوصول  يترتب على ،في كردستان لنائيةض المناطق ابع فيوباألخص  ،العراق
أن إلى  هذا باإلضافة . خررفع تكلفة االنتقال من مكان آلإلى  أدت الحواجز الناتجة عن االحتالل وفي فلسطين

ما يحد من السيارات، عاني من نقص في عدد ، فهي ُتالميدان محدودةفي لطواقم العاملة لدى ات المتاحة نااإلمكا
وتقدم   .المدن فقط فيواصالت اليمن تتوفر الم فيو  .الخدمات لهذه لنساء ضحايا العنفافرص وصول 

مهن بسيطة مثل عامالت  فيخدمات الدعم واالستماع للنساء المتزوجات وغير المتزوجات، والعامالت 
مصر حيث ال يتم و األردنباستثناء  ،السن كبيراتو ،المعوقاتوالنساء  ،والمهاجرات ،والالجئات ،المنازل

 .ياتألجنبلتوفير هذه الخدمات للالجئات و
 
 ستماع والمشورة والدعمالغير الحكومية في توفير خدمات ا دور المنظمات (6) 
 
بهذا الخصوص، على دور المنظمات غير  م معلوماتدتقلم  ي، باستثناء مصر التالبلدانأكدت  

ولبنان وفلسطين وقطر والكويت السودان  علمًا أن . ستماع والمشورة والدعمالت اتوفير خدما فيالحكومية 
ا البحرين أم  .دون إعطاء تفاصيل عن طبيعة الخدمات المقدمةيد على أهمية دور هذه المنظمات، بالتشد تاكتف

شورة بواسطة يقدم خدمات الم بتلكو لرعاية حاالت العنف األسري بأن مركز ،على سبيل المثال ،فادتفقد أ
مجال  فير التدريب الميداني المجاالت النفسية واالجتماعية والقانونية، كما يوف فيفريق عمل متخصص 
. والجماعي رديتقديم خدمات العالج الفإلى  ، باإلضافةرشاد النفسي والعالج العائليالخدمة االجتماعية واإل

اللواتي يتعرضن لسوء لوافدة الخدمات لعامالت المنازل اكذلك يقدم مركز اإليواء التابع لجمعية حماية العمالة 
لألسر المتضررة من خالل  رشاد والدعم النفسيخدمات اإل شة يتيم لإلرشاد األسريالمعاملة، ويقدم مركز عائ

التابع  ،كما يقدم مركز أوال للمساعدة القانونية . المجتمع فيتعزيز قيم ومفاهيم إيجابية لدور المرأة واألسرة 
ال تسمح لها ظروفها المادية بمراجعة المكاتب القانونية  المساعدة القانونية للمرأة التي ،ةجمعية أوال النسائيل

 .العنف األسري لضحايا ائي البحريني الدعم النفسيتحاد النسلالم مركز الدعم التابع يقد ،وأخيرًا . واالستشارية
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بمدى توفر ة والدعم للنساء الناجيات من العنف في اليمن لخدمات المشوريرتبط تقديم الجمعيات و 
ها بوزارة الشؤون االجتماعية بأن تأخذ على عاتقدفع ما وهذا ، أحيانًا عرضة للتوقفتمويل، ما يجعل عملها ال

 .ستمرارية هذه الخدماتاتأمين 
 
 التحديات التي تواجه تقديم خدمات االستماع والمشورة (4) 
 
 :كاآلتي ه تقديم خدمات االستماع والمشورةتواج التي تحدياتُتقسم ال 
 
 :درات وكفاءة الخدمات وتتمثل فييات متعلقة ببناء القتحد ،أواًل 
 

 عدم توفر الخدمات في المناطق ينتج عن ذلكو ،حتياجات المناطقاقص عدد العاملين مقارنة بن 
 ؛كافة

 لكثافة وحجم  الحماية نظرًامديريات الشؤون االجتماعية ومراكز  فيب نقص الكادر البشري المدّر
 ؛العمل وتكلفة التدريب المادية

 ؛الناجيات عدم وجود خطة استراتيجية لتطوير القدرات ورفع كفاءة الخدمات للعاملين مع 

 عدم وجود الموارد المالية والدعم لتأمين تلك الخدمات. 
 
 :ل فيتحديات متعلقة بالقوانين والسياسيات وتتمّث ،ثانيًا 
 

 ؛ظام إحالة رسميعدم وجود ن 

 في مجال تقديم  ة وبين خطط منظمات المجتمع المدنيت المعنياغياب الترابط بين خطط الوزار
 ؛المشورةستماع والخدمات ا

 ؛طول مدة التقاضي 

 ؛نيجتماعيالعدم وجود صالحيات قانونية لدى العاملين ا 

 عنف في خطط الدول دماج موضوع العنف ضد المرأة والخدمات المقدمة للنساء ضحايا العدم إ
 .الوطنية للتنمية

 
 ستماع والمشورةالسبل تطوير خدمات ا (4) 
 
خدمات رفع كفاءة بناء قدرات العاملين وضرورة  على في الدراسةالمشاركة البلدان  وممثلرّكز  
 :من خالل ذلك، وستماع والمشورةالا
 

 خاصة شؤون ومراكز الحمايةتقديم المشورة في مديريات ال ىتوفير كادر مهني يمتلك القدرة عل ،
 ؛الطب النفسيمجال في 

 ؛اإلشراف المستمر على الطواقم العاملة 

 ؛واالستماع إليها استقبال المعنفة حسنفي المهنية  درالكوا مهارات تطوير 

 ؛مة للمعنفاتلتعزيز جودة الخدمات المقّدلمدني الشريكة رفع قدرات منظمات المجتمع ا 

 قية ثابتةتطوير خطة استراتيجية حقي. 
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 المساعدات التي يمكن أن تقدمها منظمات األمم المتحدة (7) 
 
 :على الشكل اآلتيالمساعدات التي يمكن أن تقدمها منظمات األمم المتحدة بلدان الحددت  
 
 :احتياجات تتعلق برفع قدرات العاملين من خالل ،أواًل 
 

  ت الصحيات على أحدث الطرق تدريب العامالت االجتماعيات والمرشدامساعدة الدول على
 ؛العلمية في التعامل مع الناجيات

 سعاف السريع اإلعلى المجتمع،  طبوختصاصات علم النفس اتدريب األطباء في  المساعدة في
 ؛للمعنفات

 الخبرات والمعلومات  في برامج التوعية والتدريب لتبادل يإشراك مؤسسات المجتمع المدن
 ؛اجحةأفضل التجارب الن طالع علىالوا

 مة المقّد مة خدمة المشورةءحول مدى مالمعينة لرفع الوعي  ير الدعم الفني عبر إقامة مشاريعتوف
 .للمعايير الدولية ومعايير حقوق اإلنسان

 
 :من خالل يوالمال ياللوجستالدعم احتياجات تتعلق ب ،ثانيًا 
 

  الحماية وفقًا للمعايير توفير الدعم اللوجستي الذي يضمن استمرارية تقديم الخدمة في مراكز
 ؛الدولية

 توفير الدعم المادي الالزم لتنفيذ الخدمات المتنوعة للنساء الناجيات. 
 
 الخطوط الساخنة (ھ)
 
 الساخنةخطوط الالجهات المسؤولة عن توفير خدمات  (1) 
 
 .ناهأد 9 في الجدولن مبيكما هو  ،بلد آلخرمها المؤسسات الحكومية من تقد التي تتنوع الخدمات 
 

 الساخنةخطوط الالجهات المسؤولة عن تقديم خدمات   -9الجدول 
 

 الجهة المسؤولة البلد

 مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية االجتماعيةبالتعاون إدارة حماية األسرة واللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة  األردن

 البحرين
عية، وهيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة الداخلية التي تنسق فيما بين جتماالالمجلس األعلى للمرأة، ووزارة التنمية ا

 هذه الجهات إلتمام العمل

 وحدات حماية األسرة التابعة لوزراة الداخلية مع وزارة العدل والسلطة القضائية السودان

 مع أغلب الوزارات ومجالس المحافظات بالتعاون وزارة الداخلية ووزارة الصحة العراق

 مع مؤسسات المجتمع المحلي ذات الخبرة في المجال بالتعاون وزارة الشؤون االجتماعية نفلسطي

 قطر
، وشركة وتكنولوجيا المعلومات تصاالتلاللتعاون مع المجلس األعلى باالمؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل 

 تصاالت المعتمدة في قطر، ووزارة الداخليةالا

 الكويت
، ووزارة التربية، االجتماعية مانة العامة لألوقاف، بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارة الشؤونوزارة الداخلية واأل

 واألمانة العامة لألوقاف

 لم ترد أي معلومات لبنان

 مع وزارة التضامن االجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مكتب شكاوى المرأة في المجلس القومي للمرأة مصر

 مع الجهات المعنية، كوزارة العدل واللجنة الوطنية للمرأة ومنظمات المجتمع المدنيبالتعاون  ة الداخليةوزار اليمن
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 للبلدان تبعًاالساخنة خطوط الخدمات  (2) 
 
 ،يعمل على مدار الساعة ،يير الدولية على وجوب توفر خط وطني مجاني واحد على األقلاتنص المع 

تبين وجود خطوط ساخنة حكومية في عدد وقد  . (31)لعنف إلى الخدمة المناسبةالناجيات من امن خالله وتحال 
 إلىال تسهل عملية إحالة الناجيات وال تعمل على مدار الساعة،  ،في معظم االحوال ،من البلدان، غير أنها

 .حتجنهاي أخرى قد خدمات
 
ة التابع كتب شكاوى المرأم ،مصر ففي . تبعًا لكل بلدالساخنة خطوط التنوع خدمات المساعدة وتو 
استشارات قانونية لهن  تقدمو النساء المعنفاتللمرأة هو الجهة الحكومية التي تتلقى شكاوى  لمجلس القوميل

إلى القضايا حالة ساهم المكتب في إكما ُي . تنفيذ األحكام التي يتم الوصول إليها أمام القضاء وتساعد في هنوتمثل
من خالل خط مجاني للمساعدة  المشورةتقديم وحكومية، الجمعيات غير الين ومتطوعالمحامين الشركائه من 

 .الخميسإلى  من األحدالدوام وحسب، ساعات  ضمنيعمل 
 
خدمة  فينجدة والخطوط الساخنة المجانية على مدار الساعة في وزارة الداخلية والتتوفر  ،في العراقو 

 .ة يعمل أثناء الدوام الرسمي فقطبع لمركز حماية األسركما يوجد خط ساخن تا . سعافالطوارئ وخدمات اإل
 
 تابع مباشر مجاني خطهناك ف ،أما في السودان  .يًامجانساخنًا  ًاوفر وزارة الداخلية خطُت ،الكويت وفي 
 فة علىالمكالمات الهاتفية من الحاالت المعنفي قطر تستقبل خدمة المساعدة والمساندة و  .وحدة حماية األسرةل

 فيو . وأرقام التواصل األخرى ،خط النجدة الوطني المجاني التابع لوزارة الداخلية ر الساعة، باإلضافة إلىمدا
لضحايا خطوط الساخنة البعض  ،بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ،اللجنة الوطنية للمرأة توفر ،اليمن
في األردن و  .الساعةمدار  ىة علمجاني ساخنة، كما توفر وزارة الداخلية اليمنية خطوط من النساء العنف

 ًاوطني ًا ساخنًاالعام خطمديرية األمن  توفركما  ،إدارة حماية األسرة وقسم الشرطة تابعة إلى ساخنةخطوط 
 .ًامجانيو
 
إلى  ، فيصارتصاالت حول حاالت العنفالساخن لتلقي االخط خدمة الفي البحرين  دار األمانوأطلقت  

 ،في سرية تامة تصالالليتسنى لهن ا ،اتاألجنبي تتوفير خط ساخن للعامال وتم  .تصةجهات المخلل اتحويله
مركز دعم المرأة في  هذا باإلضافة لتواجد خط ساخن مجاني  .بأوضاعهنستشارة أو مساعدة تتعلق الطلب 

 .الشرطةالداخلية من خالل مراكز  وخط ساخن آخر توفره وزارة ،باألمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة
 
بعض منظمات  ، إال أنالمجانيةالساخنة خطوط التوفر خدمة  الوعلى الرغم من أن الدولة الفلسطينية  

تنشط عدة منظمات من المجتمع  ،كذلك في لبنانو  .بشكل مجانيهذه الخدمة على توفير  تعملالمجتمع المدني 
 .لى توفيرهالكون الدولة اللبنانية ال تعمل ع ةتوفير هذه الخدمالمدني في 

 
 منها ةوالفئات المستفيدالساخنة خطوط اللها المناطق التي تشم (3) 
 
قطر والكويت ووالبحرين والعراق  األردن في كافة المناطق يلتغطالساخنة خطوط التمتد خدمات  

لم ترد في حين  ،حيث ال تتوفر الخدمة في جميع المناطق ،السودان فيتلف الوضع ويخ . واليمنومصر 
 .ومات بهذا الخصوص من فلسطين ولبنانمعل

                                                      

(31) UNDESA, Handbook for legislationon VAW, 2009. 
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التي شملتها البلدان في  الخدماتهذه أعمارهن وحاالتهن االجتماعية من  بمختلفتستفيد النساء و 
لسيدات اإلى إذ تمتد الخدمات  ،ةالمستفيدالجهة د لم تحد فلسطين ولبنان التيو السودانثناء الدراسة، باست

والعامالت ( باستثناء مصر)واألجنبيات ( مصرو البحرينباستثناء )ت والالجئا المتزوجات وغير المتزوجات
 (.باستثناء قطر)بالمنازل 

 
 الساخنةخطوط المن خالل ظم لإلحالة مدى توافر ُن (6) 
 
  الساخنة،خطوط العبر المشاركة في الدراسة وجود نظام إحالة للناجيات من العنف البلدان أكدت  

فأفادت قطر أن   .معلومات بهذا الخصوص امنهلم ترد  يولبنان ومصر التويت والعراق والكالبحرين ما عدا 
 ىوصول الضحية إل :كاآلتيالستقبال الحاالت المعنفة يمكن تلخيصه تتبع نظامًا موحدًا  حمد الطبية مؤسسة

 األسريمكتب مساندة ضحايا العنف  قبلمن  ةستقبال الحالاعن طريق الخط الساخن، ثم بعد التواصل المؤسسة 
دراسة المشكلة من خالل فريق عمل مكون من  بعدها تتم ،واإلساءة حيث يتم تسجيل البيانات األولية للحالة

وضع آلية لحل المشكلة ت ،، وبناء عليهتشخيص الحالةل جتماعي وطبيب نفسي ومستشار قانونيا ختصاصيا
 .ميدانيةالزيارات لاو عن طريق الهاتف أويتابعها تواصل مع الحالة شكل فريق عمل يُيو
 
 خدام الكمبيوتر لحفظ المعلومات فينظام إحالة باست حاليًا مكتب شكاوى المرأة يطبقفاألردن  فيما أ 

نظام التحويل الُشرطي واالجتماعي والصحي لضحايا  ، يسمىفلسطين نظام تكاملي في ويوجد  .السجل الوطني
 .إقراره رسميًا ىويتم العمل عل ،العنف

 
 تحيل المتصلة من ثمو ،عبر الخطوط الساخنة تصاالتالوحدات حماية األسرة اتتلقى  ،دانفي السوو 

وحدات حماية في جتماعية والقانونية الجميع الخدمات الصحية واتوفر  إلى مع اإلشارة ،زمةالالالخدمات إلى 
إلى  تم اإلحالةت ،ناليمفي و  .باحث نفسي واجتماعي ووكيل نيابة وقاضي في كل وحدة يتواجدحيث األسرة، 

 .لتعامل مع كل حالة بصورة منفصلةالنيابة ويتم ا
 
 وميةالدور الذي تلعبه المنظمات غير الحك (4) 
 
 الساخنة،خطوط العلى أهمية الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في تقديم  البلدان جميع دتأك 

غير  المنظمات عد دوروالبحرين التي ُي ،نهذا الشأ يفأي دور فيها  التي ال يلعب المجتمع المدنيعدا قطر  ما
تتسم خدمات المنظمات غير الحكومية حيث ليمن وا الساخنة،خدمة الخطوط على صعيد  ًامحدودفيها الحكومية 

 .يتهاربعدم استمرا
 
 الساخنةخطوط التواجه خدمات  التحديات التي (4) 
 
 :كاآلتيالساخنة خطوط الدمات خ البلدان فيما يخصتواجه  لتحديات التياتتلخص  
 
 :مة متمثلة فيتحديات متعلقة بالقدرات وكفاءة الخدمات المقد أواًل، 
 

  على تلقي االتصاالت التي ترد تأهيل الكوادر العاملة الهادفة إلى نقص برامج التدريب الوطنية
 الساخنة؛خطوط ال عبر
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 سعاف والتدخل لياًل ة المختصة، لإلة األسرة أو األجهزحماي اتعدم وجود كادر ليلي في مديري
 .لمساعدة الضحية

 
 :ل فيمتعلقة باإلعالم واإلعالن وتتمث تحديات ،ثانيًا 
 

 وعدم التأكيد على سرية الساخنةخطوط البخدمات  عالنيواإل عالميضعف التعريف اإل ،
 ؛المعلومات الخاصة بالمتصلة

 همية وسرية مثل هذه الخطوطألعالم المختلفة غياب الترويج اإلعالمي عبر وسائل اإل. 
 
 :فيوتتمثل بالقوانين والسياسات متعلقة ، تحديات ثالثًا 
 

 ستنجاد ماية األسرة أو األجهزة المختصة إثر مكالمة أو إعدم وجود غطاء قانوني لتدخل مديرية ح
 .المعنفة

 
 :لقة بالثقافة المجتمعية متمثلة فيتحديات متع ،رابعًا 
 

 ؛من اإلبالغفة خوف المرأة المعّن 
 الساخنةخطوط البخدمات  نوعدم معرفته انتشار األمية بين النساء. 

 
 الخطوط الساخنة بل تطويرُس (7) 
 
 :على الشكل اآلتيالساخنة خطوط البل تطوير خدمات ُسالبلدان  حّددت 
 
دريبهم ، وتالساخنةخطوط ال على تلقي االتصاالت التي ترد عبر قدرات العاملين تطويربناء و أواًل، 

 .رض رفع جودة الخدمات المقدمة لهنبغ ،مع السيداتوالتواصل على كيفية التعامل 
 
 :بـ ، وذلكالمرأة بضرورة مكافحة العنف ضد الوعيزيادة ثانيًا،  
 

 ؛خاصة بين النساء والفتياتبالمجتمع و في نشر الوعي 
  تصال بهاالوكيفية االساخنة خطوط الالترويج لوجود. 

 
 :ات والقوانين من خاللياسر الستطوي ،ثالثًا 
 

  متابعة ومع الضحية  ًاخط اإلتصال مفتوح بقاءإلالساخنة خطوط للتخصيص الموازنات الكافية
 ؛حالتها

 ؛المجانيالساخن خط التوفير خدمة اعتماد سياسة ل 

 جهزة المعنية بالناجيات من األ بمختلفالخط الساخن  ، يصلالعمل على بناء نظام إحالة متكامل
 .عنفال
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 المساعدات التي يمكن لمنظمات األمم المتحدة تقديمها (8) 
 
 :على الشكل اآلتيالمساعدات التي يمكن أن تقدمها وكاالت األمم المتحدة في هذا المجال  البلداندت حّد 
 

 سرة أو م عمل مراكز حماية األجرائي ينّظانة بالخبرات الدولية والوطنية إلنشاء نظام إاالستع
 ؛لمختصةاألجهزة ا

 الساخنة؛خطوط الم المساعدة وتوفير الدعم المادي للمنظمات التي تقّد 

 تدريب العاملين على أحدث الطرق لتقديم المساعدات للمعنفات. 
 

 خدمات إعادة التأهيل  -2
 
 .بناء القدراتالتمكين وبرامج ( ب)مراكز اإليواء خدمات ( أ: )ن خدمات إعادة التأهيلتتضّم 
 
 يواءمراكز اإل (أ)
 
 الجهات المسؤولة عن تقديم خدمات اإليواء (1) 
 
، بلد آلخرمن العنف، وتختلف من  ع الجهات المسؤولة عن تقديم خدمات اإليواء للنساء الناجياتتتنّو 

 .أدناه 11كما هو وارد في الجدول 
 

 لة عن تقديم خدمات اإليواءوالجهات المسؤ  -11الجدول 
 

 لةالجهة المسؤو البلد

 رية األمن العاميجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومدالوزارة التنمية ا ناألرد

 وزارة الخارجية جتماعية ووزارة الداخلية بالتعاون معالوزارة التنمية ا البحرين

 منظمات غير حكومية السودان

 وزارة الداخلية، ووزارة الصحةو ،المجلس األعلى للمرأة )*(العراق

 فلسطين
ماية األسرة التابعة للشرطة ومديرية الشؤون االجتماعية بالتعاون مع الشرطة وأحيانًا مع المحافظات وحدات ح

 والمنظمات غير الحكومية

 قطر
والمؤسسات  ،دار األمان القطرية التابعة للمؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل بالتعاون مع وزارة الداخلية

 المجلس األعلى للتعليمو ،والمجلس األعلى للصحة ،الخيرية

 منظمات غير حكومية الكويت

 جتماعية تعاقدًا مع منظمات غير حكوميةالوزارة الشؤون ا لبنان

 وزارة التضامن االجتماعي بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية مصر

 اليمن
إلى  باإلضافة ،الوطنية اللجنةو ،جتماعيةالوالشؤون ا ،والتربية ،ةوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارات الصح

 وميةمنظمات غير حك

 .المعلومات حول إقليم كردستان فقط )*(: مالحظة
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 بلدانخدمات مراكز اإليواء تبعًا للاإلتاحة والقدرة على الوصول إلى  (2) 
 
ان ستثناء السودابالمشاركة في الدراسة بوجود مراكز إليواء النساء الناجيات من العنف، البلدان أفادت  
مكافحة العنف لت بصدد اإلعداد لوثيقة از والكويت التي أفادت أنها ما ،وجود مراكز إيواء حكومية ىي نفذال

 .للناجيات منهوإنشاء مراكز إيواء  ضد المرأة
 
ففي   .البلدانفات في هذه مراكز اإليواء للنساء المعنمها التي تقد ع الخدمات الخاصةوكان الفتًا تنو 

 ،"أريحا طوارئ"في نابلس، و "البيت اآلمن"في بيت لحم، و "محور"مركز  :ثالثة مراكز اليًاح يوجد ،فلسطين
سريرًا،  41ـ مالية لهذه المراكز الستيعاب اإلجالال تتجاوز قدرة او  .ويتم التخطيط إلنشاء مركز رابع في غزة

بيت  هذه المراكز بين شهر واحد في مدة اإلقامة المتاحة فيتتراوح و  .آخرومركز  بينالقدرة هذه ت تتفاوإن و
علمًا أن  ؛"محور"مركز  في عام كاملإلى ، وقد تصل نابلسب "مناآلبيت ال" أشهر في 4إلى ، "أريحا طوارئ"

وفي حال كانت الناجية المستفيدة من الخدمات   .أيضًا صطحاب أبنائهاا تيح للناجية من العنفهذا المركز ُي
 وتراعي . العمل فيها انتظام عمله وتدخله بشكل ال يتعارض معخطة على تطوير  المركزيحرص  ،تعمل

 من خالل عدة إجراءات، تحرك السيداتفي حدود األمن والسالمة والحماية  المتواجدة في فلسطين المراكز
  ،مع مركز الشرطة في حالة الطوارئ والتواصل ه،كاميرات حول مداخلو ،وجود حراسة داخل المركزك

 .على حياة النزالءالمجتمع الخارجي مع الشركاء بشكل دائم لتقييم مستوى خطورة  كما يتم العمل
 
 في هي موجودةو ،يمنظمات المجتمع المدنل ةتابع ،ًامركز 14إلى  في اليمنيواء يصل عدد مراكز اإلو 

ستيعابية الالمراكز اهذه قدرة تتراوح و. صنعاء وعدن وتعز والحديدة وحضرموت ، أي فيفقط المدن الرئيسية
في قيم السيدة وُت . سرير 811يستوعب  يالذ "الرحمة"ستثناء مركز اب الواحد، سرير للمركز 111إلى  71 من

 ،تاح لها حرية الحركة بمرافقة مختصةتكما  ،صطحاب أطفالهااويجوز لها  ،أن تحل مشكلتها إلى مركز اإليواء
 .مركزفي اللنساء المقيمات حماية لالحراسة وال تأمينتتواجد الشرطة النسائية لإذ 
 
 ، من أجلتابع لوزارة التنمية االجتماعية، وهو 2114عام " دار األمان"تم إنشاء مركز في البحرين، و 

تقديم الخدمات الصحية والقانونية والترفيهية لبنائهن، وألو للناجيات من العنف توفير المأوى المؤقت والمجاني
متابعة تنفيذ وتطبيق العمل على ، وبغرض التنسيق فيما بينهاجهات المختصة الإلى القضايا  إحالةومن ثم ، لهن

 .قاعدة معلومات لحصر عدد الحاالتالمعاهدات الدولية، وبناء 
 
إليواء الحاالت المعنفة من األطفال  2117عام  في "دار األمان القطرية"في قطر مؤسسة نشئت وُأ 

 في المدةهذه تجاوز  يةإمكانمع  شهرين،لحدود  ة في دار األماناإلقاميمكن و . لديهم مأوى الوالنساء ممن 
فصل بشكل يضمن نتهاء سبب اإليواء، احين جتماعية أو لالستكمال تقديم الخدمات اابعض الحاالت لحين 

إيواء مؤقت للحاالت التي : ن إجرائينيتضمفالمركز   .سالمتها وأمنها لمقيمة عن مصدر العنف والحفاظ علىا
 8ة اإلقامة تهن معرضة للخطر، على أن تكون مدحيا العودة إلى المنزل، وممن يجدن أنظروفها ب ال تسمح

بقصد إلحاق الحالة بالدار لفترة محدودة لحين إنهاء إجراءات  ئ لألجنبياتيواء طارإو ،أسابيع قابلة للتمديد
معيشية والصحية والتأهيلية النفسية الخدمات ال مختلفتحصل السيدة على  ،في المأوى وأثناء اإلقامة  .الترحيل

، وبإمكان مسكنًا 24 يضممن مجمع سكني  الواقعة في الدوحة" دار األمان"تتكون و . مع ضمان السرية التامة
فينبغي أال يتجاوزوا من األبناء أما الذكور  ،من مختلف األعمارصطحاب بناتها اإلناث ا الناجية من العنف

بموجب  ،2114لعام قانون األسرة القطري ل ًافقناسب مع سن الحضانة لألمهات، وو، بما يتعامًا ةعشر ةالثالث
الدار خدمات التواصل مع بيئة العمل  كذلك تؤمن  .بناء أو بموجب تحويل من النيابةحتضان األاحكم قضائي ب

لرعاية او ،الخدمات المعيشية من السكن والمأكل والمشربمختلف تقديم  األسرة والمدرسة، وتعمل على ومع
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العالج النفسي توفير الحاالت المرضية، و متابعةو، والمستشفياتالمتخصصة الصحية بالتعاون مع المراكز 
جتماعية الستشارات االكافة اباإلضافة إلى  ،في المجتمعدمج الضحايا عادة بغرض إجتماعي الوالتأهيل ا

 .الالزمة والقانونية والصحية والنفسية
 
هذه قدرات   .اكز إيواء في ثالث محافظات تقع جميعها في إقليم كردستانالعراق مر فيتوجد و 

 نظرًا لتواجد حرية الحركةوتتيح لهن  ،نصطحاب أبنائهللسيدات ا لكنها تتيح ،ستيعابية محدودةالاالمراكز 
 .فيها ةحراسة مشدد

 
 جتماعية تعاقدت معغير أن وزارة الشؤون االرسمية، حكومية مراكز إيواء ال توجد ف ،في لبنانأما  

للنساء الناجيات من اإليواء خدمات تقديم ، بغرض منظمات غير حكومية وجمعيات خيريةأربعة مراكز تابعة ل
 .العنف

 
اصطحاب ب يسمح للناجيات من العنفيواء حكومي واحد في العاصمة، ردن بوجود مركز إفادت األوأ 

 ه،خارج التحركعدم السماح لهن بمن حول المبنى، وألمن خالل توفير حواجز ل تهنيركز على حمايو ،أبنائهن
إلى في المركز المتاحة اإلقامة فترة وتصل  .ختصاصيين بصحبتهناى وبوجود قصوإال في حاالت الضرورة ال

 .ة زوال الخطرلغاي هاتمديدمع إمكانية ستة أشهر، 
 
زا إيواء في الوجه البحري مرك: على الشكل اآلتيعة موّز ،مراكز إيواءثمانية يوجد أما في مصر، ف 
 ،(السادس من أكتوبر ومصرالجديدة والقليوبية)في القاهرة الكبرى  ثالثة مراكزو، (سكندرية والمنصورةاإل)

ستيعابية لمراكز اإليواء المؤقت الالقدرة اتبلغ و(. سويف والمنيا الفيوم وبني)قبلي في الوجه ال وثالثة مراكز
ثالثة أشهر  قابلة للتمديد، معظم األحوالفي  ،أسبوعًا 12إلى  هافيالمتاحة  قامةة اإلتصل مّدو ،ًاسرير 216

اصطحاب لألمهات الناجيات من العنف ويمكن . يواءلقرار المجلس المشرف على بيت اإل وفقًا ،ضافية أو أكثرإ
تتراوح و ،ةكل بيت لإليواء على حديقّررها  ،عينةم حدودضمن األطفال الذكور سّن أن يكون  على، أطفالهن

المركز قيمات بالخروج من سمح للموُي .في أي عمراإلناث صطحاب يمكن افي حين  ،سنة 14و 8بين عادًة 
العمل، أو البحث عن عمل، بشرط توضيح الغرض من الخروج إلى  للقيام ببعض المهام، أو الذهاب نهارًا

العودة  بمواعيدق صارمة فيما يتعّلًا وتتضمن جميع بيوت اإليواء شروط. المركزعلى  أو المشرفة للمشرف
 .في الشتاء، والثامنة في الصيف السابعة مساًء الساعةإلى التي تصل كحد أقصى 

 
 الفئات المستفيدة من خدمات مراكز اإليواء (3) 
 
على اختالف النساء الناجيات من العنف يستفدن من خدمات مراكز اإليواء  بأّنالبلدان أفادت جميع  

باستثناء )وغير المتزوجات  ،السيدات المتزوجاتتشمل  فهذه الخدمات  .تهن االجتماعيةأعمارهن وحاال
المنازل في  والعامالت  ،(باستثناء الكويت ومصر)واألجنبيات  ،(باستثناء البحرين ومصر)والالجئات  ،(مصر

دولة قطر كما تقّدم لية، عقضطرابات نفسية أو افات اللواتي يعانين من والنساء المعّن ،(الكويتو قطرباستثناء )
لعمل المؤسسة بموجب النظام األساسي  ،سنًة 18لألطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ أيضًا  هذه الخدمات

 .2117عام في ( 6)المعدل بالقرار رقم  القطرية لحماية الطفل والمرأة
 
 بعة في التعامل مع الناجيات من العنفالمناهج المّت (6) 
 
البلدان كتفت غالبية اف المناهج المتبعة في التعامل مع الناجيات من العنف، فيما يخّصابات جاإلتباينت  
بينما لم ترد  ،لديها بعةدون إعطاء تفاصيل عن المناهج المّت ،ستقبال الناجية من العنفاإجراءات إلى  اإلشارةب

 .مصرلبنان والكويت والسودان و أية معلومات من
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 المعتديالمرأة و بينللصلح راق على إيجاد وسائل الع فيمراكز اإليواء  على سبيل المثال، تعمل 
االقتصاص من الجاني بواسطة  تعمل على أو ،إذا كانت المشكلة قابلة للحل ماسي الو، في محيط األسرة ةخاص

 .هال تأمين الحماية الكاملةو بعاد الضحية عن المجرمإإلى تسعى كما  ،القضاء في حالة االعتداء الجنسي
 
الذين يجمعون مختلف  االجتماعيين تصاصيينخالمن قبل اضحايا العنف ستقبال افيتم  ،األردن فيا أم 

 وتأمين المنامة لها المختصين في المركز لمساعدتهاإلى الضحية  ةتم إحالت المعلومات المتعلقة بالحالة، ومن ثّم
 .واإلشراف عليها

 
في لفترة زمنية معينة  نمن خالل إيوائه من النساء، لعنفسياسة الحماية لضحايا ادولة قطر تتبع و 
جتماعيًا، وإ نفسيًا هنالفترة على إعادة تأهيلهذه خالل ويتم العمل  ،نلحين ترتيب أوضاعهالمختصة مراكز ال
 .نله الخدمات المعيشية والصحيةتقديم و
 
على أن  ،للناجية اية المباشرةاإلجراء األول لتوفير الحم هوتقييم مستوى الخطورة ففلسطين،  فيأما  

في تنفيذ اإلجراءات القانونية ويتم العمل على   .مراكز اإليواءإلى  إحالتهاتتم قبل أن ، معهايكون ذلك باالتفاق 
إلى عدم لجوء الضحية  ل فيتتمّثالتي تواجه مراكز اإليواء المؤقت أبرز المعوقات و . طلبت المرأة ذلكحال 

  هأن ، علمًاثانية للضحية بعدم التعرض ًاعهدالجاني تعلى توقيع  اتقتصر اإلجراءتولذا لقانون لتقديم شكوى، ا
 .التزام الجاني أحيانًا بتعهداتهفضاًل عن عدم ، لحماية الضحيةقانوني  سند هذا اإلجراءلال يوجد 

 
ض المعدية من األمرا سليمةشرط أن تكون مركز اإليواء في  الضحية استقباليتم أما في البحرين، فو 

جتماعي والفحص النفسي والطبي تعرضها لألذى البدني أو الت البحث اثبضطرابات العقلية، وأن ُيالأو ا
لحين تصحيح  تهاسرأفي  هاهو عدم إمكانية بقاء هاوالشرط الثاني لقبول  .النفسي أو المادي من قبل اآلخرين

 فيلزم باإلضافة  ،ا بالنسبة لعامالت المنازلأم  .ستفادة من خدمات الدارالغبة في ااوضعها، وأن تكون ر
 .تحويلهن من خالل مراكز الشرطة ،لما سبق

 
و النهج المبني على هفي التعامل مع الناجيات من العنف  لديها النهج المتبع بأن باإلفادةاليمن  واكتفت 
 .حترام حقوق اإلنسانا
 
 لمعايير الدوليةل مدى مطابقة خدمات مراكز اإليواء (4) 
 
ووجوب تأمين منامة  ،تنص المعايير الدولية على ضرورة وجود غرف للطوارىء في مراكز اإليواء 

لم ترد معلومات عن مدى و . (32)ووجود كادر متخصص لتقديم المساعدة الفعالة ،طفالهنأمناسبة للمعنفات و
حين أشارت  في ،بنان ومصروالسودان والكويت ولفي البحرين  لمعايير الدوليةلخدمات مراكز اإليواء مطابقة 

آلية اإلشراف والمتابعة لتأمين بأنها تتبع  قطرإذ أفادت  . تطابق الخدمات مع تلك المعاييرإلى  العراق وقطر
سالمة وجودة الخدمات المقدمة والعمل على تحسينها، كما تقدم أفضل الخدمات النفسية والطبية واالجتماعية 

فيتم عرض الحالة على مديرية  ،أما في العراق  .اع النزالء من ضحايا العنفوالقانونية والتعليمية لتوافق أوض
المعنف  ،الطرفين ساعة، في محاولة إلجراء صلح بين 72مكان آمن ومؤقت لمدة  فيثم تودع  ،حماية األسرة

ائم التابع المالذ الدإلى  يتم تحويلها، ئويستلزم خدمة الطوارن وضع الناجية خطرًا وفي حال كا  .فةوالمعنََ
 .لوزارة العمل والشؤون االجتماعية

 

                                                      

(32) UNDESA, Handbook for legislationon VAW, 2009. 
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حق  على احترام في األردنيتم التركيز و  .المعاييرالدولية جزئيًا بتطبيقاألردن واليمن أفاد كما  
 .احترام خصوصيتها من خالل الحفاظ على السرية التامةوالناجية من العنف في تقرير مصيرها، 

 
 .مع المعايير الدولية المقدمة لديها متأكدة من تطابق الخدماتغير أفادت بأنها أما فلسطين فقد  
 
فتقاد العاملين اإلى  ،فيما يخص المناهج المتبعة مع المقيمات بمراكز اإليواءالبلدان جابات إوتشير  

رف والمهارات الالزمة والعامالت بالمؤسسات الحكومية المعنية بتأهيل النساء الناجيات من العنف للمعا
 .كافةنواعه بأيواء ومساعدة النساء الناجيات من العنف ال وإالستقب

 
 إعادة التأهيل خدمات (4) 
 
تأهيل الن يتضمالنوع األول  :المشاركة في الدراسة نوعين من خدمات إعادة التأهيلالبلدان توفر بعض  

من  دماج الناجيةعادة إهذا المجال وإ فيمن خالل تقديم برامج متخصصة  ،النفسي واالجتماعي للنساء الناجيات
 من خالل ات معينة،مهارإكسابهن ببناء قدرات الناجيات أو ُيعنى  يوالنوع الثان ؛المجتمع فيمرة أخرى  العنف

 .التدريب على المهن اليدوية أو على إدارة القروضأو مية األمحو برامج 
 
 ،العراققدم في صوص، ُتبهذا الخ معلومات امنه ردتلم  ومصر التيوالكويت ستثناء السودان افب 

  .تدريب النساء على مهن يدوية بسيطة تتمثل فيخدمات مجانية ووسائل ترفيه  ،العالج النفسيإلى  باإلضافة
تقدم خدمات  كذلك، في قطرو . خالل تقديم جلسات إرشادية مجانيةعمل األردن على إعادة التأهيل من يو

والتأهيل وإعادة االندماج  خالل إشراك النزيالت ببرامج التدريبجتماعي من المجانية إلعادة التأهيل النفسي وا
من تقديم المشورة للناجيات  يتم ،في اليمنو  .حترام الذاتاوبرامج التمكين ورفع القدرات و ،التوعية واإلرشادو

 تعليمهن القراءة والكتابةلدورات تدريبية و ،قتصاديةالوتقديم قروض لتحسين أوضاعهن ا ،نمتخصصيقبل 
ج المركز إلكساب النساء تقدم فلسطين دورات مهنية وأكاديمية داخل وخارو. كسابهن مهارات حرفيةإو

أغلب الخدمات المتعلقة  وتجدر اإلشارة إلى أن . مكنهن من االلتحاق بسوق العمل واالندماج بالمجتمعمهارات ُت
الخدمات بعض  ، التي تتيح أحيانًامدنيقدم من قبل مؤسسات المجتمع الُتبل بالتمكين والتأهيل غير مجانية، 

ال يوجد بروتوكول أو إجراء ثابت رسمي يفرض على المنظمات تقديم تلك الخدمات إذ  ،مجانًا لنساءالبعض 
ستغالل الجنسي من قبل وزارة الشؤون اإلجتماعية التنفيذ برنامج إلعادة تأهيل ضحايا ا يتم ،وفي لبنان  .مجانًا

 دون إعطاء تفاصيل لكن إعادة التأهيل تقديم خدماتإلى  أشارت البحرين، بينما يريةفي ملجأ تابع لجمعية خ
 .إضافية

 
لتأهيل  وجوب تخصيص برامجدت على المشاركة في االستبيان أكالبلدان أن جميع  من الالفتو 

و بشكل أولي هذه البرامج ولمثل باشرت بالعمل على قد وإن كانت نسبة قليلة منها  ،مرتكبي العنف ضد المرأة
وفلسطين السودان أفادت كما  تأهيلية، برامجلخضاعهم إالعنف و يعلى اهتمامها بمرتكبدت أكقطر ف. وجزئي

 .البرامج ا النوع منوجود مثل هذ ومصر لبنان نفىفي حين  ،من هذه البرامج قدم بعضًاُت هانأبوالكويت واليمن 
 
 المالجئإلى  نظام اإلحالة (7) 
 
اللواتي يستوفين  ،يتم إيواء الضحايامثاًل، ففي قطر   .المالجىءإلى  المعنفات رسميًاحيل ُتالبلدان بعض  

أو  ،أو من مؤسسة حمد الطبية ،ة المختصةيمن المراكز األمنية أو النياب تهنحالبعد إ ،شروط اإليواء بالدار
نظام وطني لتحويل  فلسطين كما يوجد في  .أو مؤسسات المجتمع المدني ،المؤسسات الخاصة ذات النفع العام
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 إدارة حماية األسرة إلى تتم اإلحالةنما ، إما ال يوجد نظام مباشر في األردن، بين(نظام تكامل)ضحايا العنف 
طبيعة دون شرح  وجود نظام إحالةت د، فأكواليمن أما العراق  .مراكز اإليواءإلى  تتم اإلحالة ثمومن  ،أواًل

 .النظام المطبق
 
 في مراكز اإليواء والعامالت العاملين مواصفات (8) 
 
العاملين ضرورة استيفاء إلى اليمن قطر والعراق وفلسطين وو األردنعلى صعيد آخر، أشارت  
الحصول على مثاًل، يجب  ،قطر في)الخبرة المهنية : مراكز اإليواء لعدد من المواصفات منهافي  تالعامالو

 ، الخبرة بقضايا حماية النساء(من العنف يواء النساء الناجياتإدور  فيالجامعية المؤهلة للعمل  الشهادة
االستعداد للعمل تحت ضغوط متنوعة من بينها  ،دار االيواء فيستعداد لإلقامة االوإشكالية العنف ضد المرأة، 

ل مثل احتماحاالتهن النفسية والعصبية المختلفة، وكذلك القدرة على مواجهة مخاطر  فيالتعامل مع النساء 
 .فيهوالعاملين للمركز فراد أسرتها أو أحد أ تعرض زوج السيدة المقيمة بالدار

 
 مؤشرات قياس كفاءة الخدمات المقدمة (9) 
 
البحرين والسودان  رد معلومات منتكفاءة الخدمة المقدمة للنساء، لم لقياس البالنسبة لوسائل ومؤشرات  

 .واليمنوقطر العراق  فيمؤشرات القياس  بينما تنوعت ،بهذا الخصوصولبنان ومصر والكويت 
 
بمعدل التردد وهناك اعتداد  ،نجاح في مساعدة الناجيات من العنفالتوثيق قصص يتم  ،العراقففي  

 .على مراكز الحماية كمؤشر من مؤشرات قياس الكفاءة
 
ومعالجة ت الخدمام زيارات ميدانية لتقييالقيام بيتم قياس كفاءة الخدمات من خالل  ،في اليمنو 

 .المشكالت إن وجدت
 
لحالة بعد حصولها اال توجد وسيلة محددة لقياس كفاءة الخدمات إال عن طريق متابعة ف ،في قطرأما  

 .المراقبة لجودة الخدمات المقدمةفضاًل عن المتابعة و ،ستقرار أوضاعهااعلى الخدمة والتأكد من 
 
في كذلك   .دوري وال يوجد مؤشرات متفق عليهاتقاس كفاءة الخدمات بشكل  فال ،في فلسطينأما و 

 .ال توجد وسيلة لقياس كفاءة الخدمات المقدمة للنساء المعنفاتحيث األردن 
 
لكن  ،ال يوجد اتفاق عالمي حول مؤشرات محددة لقياس جودة الخدمة المقدمة للناجيات من العنفو 

ل ك لحاجة الحماية والعناية المناسبة تبعًا تقديم خدمة"و" السرية واحترام خصوصية المعنفة"يبقى مبدأي 
البلدان وتبين إجابات   .(33)من أهم المعايير التي يجب قياسها وتقييمها بشكل دوري لضمان خدمة جيدة ،"معنفة
 .المقدمة اتلتقييم جودة الخدم في مجال تحديد المؤشرات التي يجب اعتمادها كبيرًا تحديًا

 
 مية في تقديم خدمات إعادة التأهيلدور المنظمات غير الحكو (11) 
 
واليمن على الدور الهام والكويت ولبنان العراق وفلسطين والبحرين و هي األردنبلدان  ةدت سبعأك 
السودان بينما لم ترد معلومات من غير الحكومية في تقديم خدمات إعادة التأهيل للناجيات من العنف،  لمنظماتل

 .ومصر بهذا الصددوقطر 

                                                      

 .2114، 321تقرير األمين العام لألمم المتحدة والدراسة المعمقة حول العنف ضد المرأة، الفقرة  (33)
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العاملة في النسوية  اسودأمنظمة مه الذي تقدنظام المالذ اآلمن وبرنامج التأهيل يوجد راق الع فيف 
 .وفي األردن يظهر دور المجتمع المدني من خالل اإلرشاد اإلجتماعي والنفسي  .كردستان

 
برامج التأهيل  فيالنساء  إلشراك المجتمع المدني فيتم التنسيق مع مؤسسات ،أما في فلسطين 

وتظهر مساهمة . خالل فترة إقامتهن في مراكز اإليواءلهن ريب، وأحيانًا لتوفير فرص عمل مؤقتة والتد
 .ل تقديم الدعم التأهيلي والحرفيالمجتمع المدني في اليمن من خال

 
مركز عائشة يتيم : المعنفات، منها على سبيل المثال خدمات إلعادة تأهيل في البحرينالمالجىء وتقدم  

سري، ومركز بتلكو لرعاية حاالت العنف األسري، ومركز الدعم األسري التابع لإلتحاد النسائي لإلرشاد األ
في إعادة التأهيل حكومية على وجود دور فعال للمنظمات غير المن لبنان والكويت  أكد كلكما  . البحريني

 .ولكن دون إعطاء تفاصيل
 
 التحديات التي تواجه مراكز اإليواء (11) 
 
 :فيتتلخص هي تواجه مراكز االيواء و التيالتحديات إلى بلدان الأشارت  
 

 ؛ضعف التمويل وعدم استدامته 

 ؛قلة الكوادر المدربة المختصة بتقديم خدمات العالج وإعادة التأهيل 

 بالموضوع،  ى في معظم الحاالت بسبب نقص الوعيعدم لجوء الضحية للقانون لتقديم الشكو 
 ؛لحماية الضحية لها تعهدات ال سند قانوني في ويحد من تأثيرهما يضعف فرص التدخل 

  ؛نفسهنمن برامج تمكينهن واعتمادهن على أضعف قدرات ومهارات النساء المعنفات، ما يطيل 

 حجبها عن العمل أو إلى  يتدخل عائلة السيدة المعنفة في اتخاذ القرار بشأن مصيرها، مما يؤد
 .سالمتها النفسية أو تهاكتراث لمصلحاالدراسة دون 

 
 سبل تطوير خدمات مراكز اإليواء (12) 
 
 :إلى بلدانال أشارت ،بالنسبة لسبل تطوير خدمات مراكز اإليواء 
 

 ؛ضرورة تصميم استراتيجية لمراكز اإليواء تعتمد على تمكين المرأة المعنفة 

 ؛للمعايير الدوليةت مراكز اإليواء لضمان مراعاتها سياسات وممارسا مراجعة 

  لنساء الناجيات من العنف من خالل اتوفير الخبرات المهنية والطواقم المتخصصة في مجال تأهيل
 ؛تقديم برامج تدريبية مختصة

 بعد خروجهن من  خصوصًاللنساء الناجيات من العنف  ميّسرةض وتوفير مشاريع صغيرة وقر
 ؛مراكز اإليواء

  ؛لمجتمعا في الناجياتبرامج تأهيلية لضمان إعادة دمج تبني 

  تهاوتحسين نوعيالخدمات جودة لقياس وتقييم تطوير مؤشرات. 
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 مهاأن تقد منظمات األمم المتحدةالتي يمكن لالمساعدات  (13) 
 
بلدان الأن تقدمها في هذا المجال، أشارت منظمات األمم المتحدة لفيما يخص المساعدات التي يمكن  

 :إلى
 

  عادة التأهيل ة أو األجهزة المختصة على برامج إاألسرأهمية تدريب العاملين في وحدات حماية
 ؛للنساء الناجيات من العنف وفق المعايير الدولية

  ؛التنسيق بين الجهات المعنية بتأهيل النساء المعنفات فيالمساعدة 

 ؛برامج تعليم للنساء الناجيات من العنف تصميم 

 ؛ستمراريةالتوفير الدعم المالي لضمان ا 

  طالع على أفضل التجارب الناجحة في هذا المجاللالقليمية ودولية إمحلية وتنظيم مؤتمرات. 
 
 بناء القدراتو التمكينبرامج  (ب)
 
 ع برامج التمكينتنّو (1) 
 
يقدم قسم حماية األسرة برامج  ،ففي العراق .البلدانقدمها ع برامج تطوير القدرات والتمكين التي ُتتتنّو 
في قطر على تطوير برامج العالج وإعادة التأهيل النفسي ويتم التركيز . مهارات ومحو األميةال تطويرل

حقوق المرأة في األسرة على وبرامج تمكين المرأة وتعزيز القدرات، وبرامج تعزيز الوعي  ،جتماعيالوا
اإلساءة و العنف قتصادية لضحاياالوتقدم المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة المساعدة ا  .والمجتمع

وض قرال ،وهي مؤسسة خاصة ذات نفع عام ،جتماعيالقدم دار اإلنماء ابالتعاون مع المؤسسات الخيرية، كما ُت
 .صغيرة إلعانة األسر المحتاجةال
 
 ،غالبًا ،ما يشكلمدقيقة تخضع لمعايير ها لكن ،في فلسطين برامج لإلقراض والمساعدات النقديةتوجد و 

 منزلي لهن إيجاربيوت للنساء وتوفير الترميم ل برامجأيضًا ناك هو . قروضللحصول على ال النساءأمام  عائقًا
دون التركيز ، النساء بشكل عامأن هذه البرامج تستهدف إلى  مع اإلشارة ،سقف معين ولفترة محدودة ضمن
، لدى النساء مهارات الخياطة والتطريز توجد برامج لتطوير ،وفي اليمن  .بشكل خاصضحايا العنف على 

للناجيات من تقديم قروض صغيرة  كما يتم ،نجليزيةاالاللغة تعليم و، كمبيوتراستخدام الو ،ميةاألمحو برامج لو
 .بعد خروجهن من مراكز اإليواء العنف

 
في  هنإدماجو الناجيات من العنفلنساء االعديد من البرامج الخاصة ببناء قدرات  يوجد في البحرينو 

، باإلضافة االعنف والتمييز وكيفية مكافحته قضاياهذه البرامج أيضًا  وتتناول ،وتحقيق تكافؤ الفرص المجتمع
عالمية اإلحمالت الوتوعية للمجتمع ككل حول كيفية التعامل مع العنف ضد المرأة ومكافحته، البرامج  إلى

 .المرأة ف ضدالعنبموضوع  خاصةالنصية الرسائل الوتقارير التحقيقات والتلفزيونية والذاعية واإلبرامج الو
 
 .بهذا الخصوص ولبنان ومصروالكويت السودان األردن ومعلومات من  أنه لم تردإلى  وتجدر اإلشارة 
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 في برامج تطوير القدرات دور المنظمات غير الحكومية (2) 
 
 ،في مجال تأهيل الناجيات من العنف للدور الحيوي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني نظرًا 

تتعاون  ،مثاًل ففي قطر . بناء القدراتموضوع في ة خاصوعلي التشبيك معها  تحرصالبلدان غالبية  أصبحت
ضحايا اإلساءة والعنف تطوير قدرات لالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة مع المنظمات غير الحكومية 

التعاون يتم  ،في العراقو . ودةباالعتماد على موارد محد في فلسطينيتم التشبيك و  .هموتمكينبمختلف أنواعه 
 .الناجياتستعانة المنظمات األهلية بأقسام حماية األسرة لمساعدة اعبر 

 
 من العنف نساء الناجياتالالتحديات التي تواجه برامج تمكين  (3) 
 
 :اآلتيبل تتمّثو 
 

 ؛تطوير القدرات وإعادة التأهيل على مستوى العاصمة خدمات تمركز 
 ؛الناجيات من العنفقدرات النساء تطوير ل صةنقص البرامج المخص 
 ؛تجاوز اآلثار السلبية للعنفبعض النساء على  ةقدر عدم 
  المعنيةغياب التنسيق والتعاون بين المؤسسات والجهات. 

 
 المساعدات المطلوبة من منظمات األمم المتحدة (6) 
 
 :الشكل اآلتي علىالمساعدات المطلوبة من منظمات األمم المتحدة بلدان الحددت  
 

 ؛بناء قدرات الناجيات من العنفمجال  فيللمؤسسات العاملة  تقديم الدعم المالي 

 بناء القدرات لضحايا التمكين و عقد دورات تدريبية وتأهيلية لرفع قدرات العاملين في برامج
 ؛العنف

  برامج بناء تعزيز الالزمة لالمساعدة على تجهيز مراكز اإليواء بالتقنيات وأجهزة االتصال الحديثة
 .القدرات

 
 برامج الوقاية  -3

 
، برامج الدعوة والمناصرة: على نوعينللناجيات من العنف البلدان قدمها برامج الوقاية التي ُت عتتوّز 
 .حمالت التوعيةو
 
 برامج الدعوة والمناصرة (أ)
 
مصر الكويت وستثناء اب ة،للدعوة والمناصرعلى تنفيذ برامج في الدراسة المشاركة البلدان دت كل أّك 

بين برامج اإلجابات في االستبيان خلطت معظم  ذكر أنبالجدير الو. بهذا الصددمعلومات  ارد منهتلم التي 
طالع على الاوعدم بمفهوم المناصرة  معرفةالضعف ما يدل على م ،المناصرةالدعوة والتوعية وبرامج 

تصميم حمالت إلى  المخصص للبنانإلشارة في االستبيان ا ، تمتعلى سبيل المثال. البرامج المرافقة لذلك
تنفيذ يتم العمل على السودان بأنه  استبيان دعائية تستخدم اللوحات اإلعالنية واإلعالنات التلفزيونية، وأفاد

صنف في هذه النشاطات ُت علمًا أن ،إلعالم لنشر الوعي حول العنف ضد المرأةافي وسائل  إعالن ترويجي



 

 

-44 -

 المستويات  مختلفمناصرة معنية بمكافحة العنف على برامج دعوة ومن كونها أكثر  ،توعيةال حمالت خانة
تعني فالمناصرة   .لنساءالمجحفة بحق ار القوانين يبهدف تغي تهمئصناع القرار وتعب إلىسيما عبر التوجه  الو

وتعديل القوانين  لوك المجتمعينحو تغيير الس ،مرأةال الذهاب أبعد من التوعية على أهمية مكافحة العنف ضّد
 .القائمة

 
اية النساء حمما فيما يتعلق بسي ال ،تنفيذ برامج الدعوة والمناصرة علىالبلدان ركزت  ،في هذا اإلطار 

 حمالتالتضمنت فقد   .ضد المرأة التي تميزقوانين التعديل بغرض  ،هن لكونهن نساءمن العنف المرتكب بحق
وحملة إنشاء وحدات ، من للزواجحملة تحديد السن اآل ،الوقاية من العنف ضد المرأة إطار فيتبنتها اليمن  التي

خاصة للتعامل مع النساء في أقسام الشرطة، وحملة إعالمية لمناهضة العنف ضد المرأة على أساس النوع 
برامج الدعوة في  ثلوتتم  .ضد المرأة بشكل عامز التي تمياالجتماعي، وحملة مناصرة لتعديل المواد القانونية 

تنفيذ برامج توعية بسيطة إلى  صدار استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة، باإلضافةمشروع إ فيالعراق 
 .تنظمها بعض المنظمات األهلية

 
برامج مرئية خاصة بتحسين صورة المرأة في اإلعالم، ووأفادت البحرين بتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية  
تغيير الصورة النمطية  بهدفوتوكول التعاون بين هيئة اإلعالم والمجلس األعلى للمرأة العمل على تفعيل بربو

، والمؤتمر هالعنف األسري وحلول سبابأحول عقد مؤتمر إلى باإلضافة  ،والسلبية للمرأة في وسائل اإلعالم
 ."كرامة" تحت عنوان القانوني لمكافحة العنف األسري

 
، فضاًل المعنيةالفئات المستهدفة والجهات  نشر ثقافة الحماية لدىل توعيةكما أقرت قطر بتنفيذها برامج  

كتشاف اكيفية  حول ،الفئات المستهدفة من الضحايا تأهيلية للعاملين بشكل مباشر معوعن تنفيذ برامج تدريبية 
 .حاالت العنف ضد المرأة والتعامل معها

 
لها ومواد إعالمية صحفية  مقاالت ل نشربرامج دعوة ومناصرة من خال تبنيإلى  أشارت فلسطينو 

يتم تقديم برامج  ،وفي األردن  .حتجاجا رسائلوتقديم  ،رسال مذكرات لصناع القراروإصلة بالموضوع، 
يتم تنفيذها باالتفاق مع منظمات  ،وعية تستهدف صانعي القرارتتدريبية لمحاربة العنف من خالل محاضرات 

 .المجتمع المدني
 
 لمستهدفة من برامج الدعوةالفئات ا (1) 
 
في  ،الرجال والطالب على في لبنان قتصرتف ،خرآوبلد بين ستهدفة من برامج الدعوة ختلف الفئات المت 

قطاعات أكثر  برامج الدعوة في بعض البلدان وتستهدف. في الكويتاألسرة والنساء واألطفال  شملتحين 
األردن  فيكذلك و ،المجتمع بمختلف فئاتهإلى  هاي برامجتوجه فت يالتقطر البحرين و مثل ،تنوعًا وشمواًل

الحمالت تستهدف كما  المعنية،البرامج المجتمع بشرائحه كافة والجهات هذه تستهدف  حيثومصر  السودانو
ورجال الدين والقضاة وخطباء المساجد وصناع القرار  ييناليمن الفتيات والنساء وأولياء األمور واإلعالم في

تستهدف ف ،أما في العراق  .ن ووزارة الداخلية وأعضاء مجلسي النواب والشورى ومصلحة السجونوالقانونيي
المجتمع المحلي  ،في فلسطين ،تستهدفو ،الناجيات من العنفالحمالت رجال الدين وقادة العشائر والنساء 

 .والمدارس والجامعات
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 الشركاء في برامج الدعوة (2) 
 
ثالثة أنواع إلى في الدراسة لتمتد  المشاركة البلدانتتبناها  برامج الدعوة التي فيعدة الشركاء قاتتسع  

 :من الشراكات
 

 وهي تتضمن مؤسسات وأجهزة حكومية مثل الوزارات  التنفيذية، شراكات مع األجهزة الحكومية
ارة وزالصحة ووزارة التعليم ووزارة األوقاف ووزارة ية والداخلوزارة العدل ووزارة المختلفة ك

 ؛الشؤون االجتماعيةوزارة عالم واإل

 ؛شراكات مع السلطة التشريعية كالبرلمان 

 مثل اللجنة الوطنية للمرأة، والجمعيات  ،شراكات مع قطاعات متنوعة من منظمات المجتمع المدني
الجامعات، ومنظمات دولية مثل صندوق األمم وتحاد النسائي، الالهيئات النسائية والشبابية، واو

 .دة للسكانالمتح
 
 حمالت التوعية (ب)
 
على حمالت للتوعية تنفيذ صعيد  بدأ يظهر علىقد  هناك نشاطًا أنالبلدان ن من خالل أجوبة يتبّي 

أخرى حملة الحملة الوطنية الشاملة لمحو األمية القانونية، و تنفيذ تّم ،ففي العراق . المرأة مكافحة العنف ضّد
حملة وطنية  العراقية وزارة حقوق اإلنسانمت كما نظ ،وزارة المرأةتبنتهما ، لمناهضة العنف األسري

برامج إلى  يتم تنفيذ برامج توعية في بعض المدارس الثانوية، باإلضافة ،لبنان فيو  .للتعريف باتفاقية سيداو
لعنف اليوم الدولي للقضاء على اوهو ) كل عام 24/11تنفيذ حملة  يتّم ،وفي فلسطين  .تستهدف الرجالأخرى 

 .المرأة مناهضة العنف ضّدل عقد مؤتمرات صحفية وورش عمل وفعاليات شعبية ميدانيةُتكما  ،(ضد المرأة
 
حملة إعالمية كما نفذت  ،السنوية "المرأة يومًا لمناهضة العنف ضّد 14" حملةفي اليمن تشارك و 

ويتم في   .ت لمناهضة ختان اإلناثوحمال ،ومشروع الحماية القانونية لمناصرة المرأة ،لمناصرة قضايا المرأة
امج توعية إلعادة تصميم وتنفيذ بر في قطر يتمكما  ؛ذ حمالت توعية وبرامج متخصصةتصميم وتنفيالكويت 

عالن عن حمالت إعالمية لإل، و"أنثى غالية"وحملة  "أوقفوا الصمت"ساءة والعنف مثل حملة تأهيل ضحايا اإل
 .لضحاياالمساعدة  وط الساخنةخطال
 
 حملة و ،بالمشاركة مع اليونيفم" ال للعنف ضد المرأة"البحرين حمالت توعية مثل حملة وأطلقت  

ة القانونية واالجتماعية حقوق المرأحول حمالت بشكل دوري ذ الُتنف ،السودان وفي ". والالعنفدعم السالم "لـ 
وتساهم مع منظمات المجتمع ، في األردن وحدها حمالت التوعيةجتماعية الوزارة التنمية اتنّظم و .واالقتصادية

 مصر  أّنإلى  تجدر اإلشارةو  .لعنف ضد المرأةالمناهضة  تنفيذ تدريبات ومحاضراتفي المدني 
 .م ترد منها معلومات بهذا الخصوصل
 
 الفئات المستهدفة من حمالت التوعية (1) 
 
شرائح  مختلفو ات من العنفالناجيواألطفال والنساء  حمالت التوعية النساء والرجال تستهدف 

 ،موظفات الحكومة وأعضاء المجالس المحلية، وأعضاء مجالس المحافظات المجتمع، كما تستهدف أيضًا
طباء ورجال الدين والقانونيين وصناع القرار والطالبات واأل ينواإلعالمي مرتكبي أعمال العنفإلى  باإلضافة

 .والقابالت وأولياء األمور



 

 

-46 -

 حمالت التوعيةالشركاء في  (2) 
 
 ،الداخلية وزارات :غير حكومية تتضمنو حكومية من منظمات يتنوع الشركاء في حمالت التوعية 

 ،المدارس والجامعاتإلى جانب  ،والعمل ،والشؤون اإلجتماعية ،والصناعة ،واألوقاف ،واإلعالم ،والصحة
هذا وأكدت . الصحفيين اتونقاب ،نومنظمات حقوق اإلنسا ،جتماعيالووحدات النوع ا ،دوليةالمنظمات الو

مكافحة لبرامج الوقاية  فيواليمن على إشراك الرجال والفتيان اق ولبنان العراألردن والبحرين والسودان و
 .المرأة العنف ضد

 
 ـةخالص  -جيم

 
وجود خدمات  التي شاركت في الدراسة،و ،سكوااإل البلدان األعضاء فيات إجابيتبين من ، بشكل عام 

يبرز  ، بينماالخدمات الصحية والمساعدة القانونيةوخاصة قدم للناجيات من العنف ضد المرأة ة متنوعة ُتحكومي
ستماع والخطوط الساخنة الرة وافي مجال تقديم خدمات المشو حكوميةالدورالناشط الذي تلعبه المنظمات غير ال

 .ومراكز اإليواء
 
 :هي الحكومية المقدمة للنساء الناجيات من العنف اتالخدمتعتري أبرز النواقص التي  يتبين أنكذلك  
 

o سيما  ال عدم تغطيتها جميع النساء،وفي المناطق الريفية والنائية،  الخدمات عدم توفر معظم
 ؛الجئاتوال يةالمنزلالخدمة العامالت في 

o الخدمة ى إل حالال ُت البلدان هذه في معظم الناجية من العنف نإإذ  ،عدم وجود نظام إحالة متكامل
 ؛ةإال بعد إتمام إجراءات الشرط جهااالتي تحت

o  المقدمة للناجيات من العنف ضد  اتبالمعايير الدولية الخاصة بالخدم الكافيةعدم معرفة الدول
 .المرأة

 
 :ألول من الدراسة على النحو اآلتييمكن استعراض أبرز خالصات الفصل او 
 

 الشرطة خدمات أجهزة  -1
 
تعتمد آلية تتمثل في تنظيم أجهزة الشرطة غالبية  إال أن، بلد كللوفقًا جراءات اإل وععلى الرغم من تن 

ال سند قانوني  ه، علمًا بأنتعرض للضحيةبعدم ال الجاني وإجباره على التعهد خطيًااستدعاء و ،محضر للناجية
من الالفت و . ف األسريسيما العن الولهذا التعهد، في ظل غياب قوانين تجرم بعض أشكال العنف ضد المرأة 

ستعانة برجال االالمصالحة أو كمحاولة  ،دورها الفعليتتعدى أدوار البلدان بجهزة الشرطة في بعض أقيام 
ستقبال الناجيات من العنف في العديد من البلدان، مثل الالشروط الضرورية  غيابن الدراسة بّيكذلك ُت . الدين

 ،أيضًا أنه ظهر الدراسةوُت . لطب الشرعيلرف مجهزة غ عنف أووحدات مختصة للتعامل مع حاالت الوجود 
 الوصولمن الصعب  على الرغم من أن جميع النساء بما فيهن عامالت المنازل يستفدن من خدمات الشرطة،و

على  على قدرة أجهزة الدولة سلبًا هذا ما يؤثرو ،بعض المناطق الريفية والنائية تلك الخدمات فيإلى أحيانًا 
 .م خدمات فعالة للناجيات من العنف في منطقة اإلسكواتقدي
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 خدمات الرعاية الصحية  -2
 
 للناجيات من العنف إما مجانًاالخدمات الصحية  قدمُت اإلسكوا البلدان األعضاء فيأن  يتبين من األجوبة 

هذه الخدمات تغيب  نأإلى  مع اإلشارة ،كحالة فلسطين لحاملي بطاقات التأمين الصحي فقط و، أبأجر رمزي أو
النساء من جميع الفئات الرعاية الصحية خدمات وتغطي   .البلدان في بعض المناطق الريفية والنائية في بعض

أهم التحديات التي أما   .يةالمنزلفي الخدمة لعامالت لال توفر هذه الخدمات  التيستثناء قطر افي جميع الدول ب
دة للشراكة مع الجهات المختصة بروتوكوالت موّح وتحديدًا غياب ،ياساتترتبط بالسفالخدمات  هذه تواجه تقديم

إلى  افةضهذا باإل . ذلك مباشرة لعدم وجود نظام إحالة متكامل عود، ويالعنف ضد المرأة تعامل مع حاالتفي ال
ضن لها لتي يتعراالعنف حوادث عن  بعض الناجيات وتكتمقلة وضعف قدرات مقدمي الخدمات الصحية، 

 .العالج النفسي عن تلقي نجامهوإح
 
 ،اإلسكواالبلدان األعضاء في حالة من خالل نافذة الخدمة الصحية في معظم اإلغياب نظام من الالفت و 
إلى ، وقطر التي تحيل الناجيات ستثناء فلسطين التي أفادت بتطوير نظام إحالة سوف يتم إقراره رسميًااب

التي يجب  الدولية عدم معرفة الدول التامة بالمعاييركذلك و ،طبيةمن خالل مؤسسة حمد الالجهات الضرورية 
 .الصحية للناجيات من العنف اتتطبيقها عند تقديم الخدم

 
 خدمات المساعدة القانونية  -3

 
قوانين الغياب لت وعلجرم العنف األسري، وجود قوانين ُت البلدان األعضاء في اإلسكوانفت معظم  
وحدها  . تستند إليها وتفي بهذا الغرض في قوانين العقوباتوجود مواد ب ء من العنفحمي النساالتي تخاصة ال

فأكدت وجود  ،لبنانأما البحرين والعراق و ،من العنف األسري حماية المرأةدت وجود قانون خاص باألردن أك
عدة خدمات قانونية  قدمُت البلدان غير أن  .عتماد الرسميالمشاريع قوانين للحماية من العنف األسري تنتظر ا

 ،للناجيات من العنف تتلخص في استقبال الشكوى، وتقديم المساعدة القضائية، وتقديم االستشارات القانونية
في جميع متاحة الة في هذه الخدمات شارك المنظمات غير الحكومية بفعاليوُت  .والتمثيل القانوني أمام المحاكم

. البحرين والسودانكاألردن و في بلدان أخرى لى مناطق محددةتقتصر ع والتي، في بعض البلدانالمناطق 
النساء  هاوتستفيد من ،مصرلبنان وفي الدراسة ما عدا المشاركة في بلدان المجانية في جميع القانونية والخدمات 

هذه ال يستفدن من والعامالت بالمنازل  واألجنبيات بمختلف أعمارهن وفئاتهن االجتماعية، علمًا أن الالجئات
 أهمهاتبين أن هناك تحديات تعترض تقديم هذه الخدمات يو  .يتواجدن بكثافةحيث  الخدمات في بعض الدول

وعدم كفاءة  ،ضعف المخصصات الماليةو ،ارتكاب العنف ضد المرأةعن تردع الجناة  التي قوانينالغياب 
 .حاالتهكذا القضاة للتعامل مع لنيابة وأعضاء ا

 
 ستماع والدعمالخدمات المشورة وا  -6

 
لكن   .بين بلد وآخر تختلف إمكانية الوصول إليهاكما  ،اتتتنوع الجهات الرسمية التي تقدم هذه الخدم 

  . في الريف والمناطق النائية في معظم بلدان الدراسة يتوفر هذا النوع من الخدماتال  ،في معظم األحوال
أن غياب نظام إحالة متكامل هو  ويتضح  .ت في هذا المجالااءنقص العاملين والكفإلى هذه البلدان كما أشارت 

ما في مجال سي عدد كبير من الناجيات من العنف، ال مامأومتاحة  تقديم خدمات فعالةمن  تحدأحد العوامل التي 
 .ستماع والدعمالالمشورة وا
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 الساخنة خطوطالخدمات   -4
 
 فلسطين حيث تمأللبنان و اما عد ،الدراسةة في المشاركبلدان ال لك تتوفر هذه الخدمة الحكومية في 

 أعمارهن وحاالتهن االجتماعيةعلى اختالف النساء  تستفيدو  .الفراغ بعض الجمعيات الناشطة في هذا المجال
( مصرو البحرين باستثناء)والالجئات  دات المتزوجات وغير المتزوجاتالسي من ،من خدمات الخطوط الساخنة

لمناطق التي تغطيها هذه لأما بالنسبة  (. باستثناء قطر)والعامالت بالمنازل ( ء مصرباستثنا)واألجنبيات 
. النوع من الخدمات عنهابالتالي غياب هذه لهاتف في عدة مناطق وأفادت السودان بغياب شبكة افقد  الخدمات،

األردن لساخنة هي الة عبر الخطوط اأو في طريقها العتماد نظام إحتعتمد،  بلدان فقط ةثالث والالفت أن
 .قطرو وفلسطين

 
ساخنة الخطوط خدمة العلى الرغم من الدور الرئيسي الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في تقديم و 

إذ ال يوجد غطاء قانوني  ،للنساء الناجيات من العنف، إال أن هذه الخدمات تواجه تحديات مرتبطة بالقوانين
 آليات مختصة أن معظم الدول قد أنشأتن هذا يبيو  .مكالمةالثر إختصة لتدخل مديرية األسرة أو األجهزة الم

ضرورة كما يتبين  ،لياتل عمل تلك اآلبدون تأسيس إطار قانوني يحدد ويفع الخطوط الساخنة لتقديم خدمة
قصى حد من الخدمات الحكومية ألستفادة لالإقرار نظام إحالة متكامل ورفع قدرات وكفاءة مقدمي الخدمة، 

 .وتحسينهامقدمة للناجيات من العنف ال
 

 خدمات إعادة التأهيل  -4
 
 ولبنان الذي يتعاقد مع ،الكويتو ،بوجود مراكز إيواء حكومية ما عدا السودانالبلدان فادت جميع أ 

برامج إعادة التأهيل وخدمات الرعاية الصحية بشكل عام توفر دور اإليواء و  .دور لإليواء غير حكوميةأربع 
المقصود هو  مالبين عدم فهم الدول التام قد تو . أوالدها من الخطرحماية الضحية و علىكما تركز  ،سيةوالنف

الزمة لللمهارات اهذا المجال فتقاد بعض العاملين في اإلى  كتفت الدول باإلشارةاإذ  ،من المعايير الدولية
ي جودة الخدمة المقدمة ف ت لقياس كفاءة أوعدم وجود مؤشراإلى كما أشارت  ،الناجياتستقبال وإيواء النساء ال

 .مراكز اإليواء
 

 بناء القدرات  -7
 
أكبر  يتضح من اإلجابات بأن هناك مجااًلو ،قتصاديالمحو األمية والتمكين البرامج  قدم معظم الدولُت 

 ندرة تضحيكما   .رسمية في برامج بناء القدرات للناجيات من العنفالغير بين الجهات الرسمية و للتعاون
 .الحكومية التي تستهدف مرتكبي العنف ضد المرأةالتأهيل برامج 

 
 برامج الوقاية  -8

 
  ،المناصرةن برامج التوعية وبرامج الدعوة وبيفي بعض الدول  طًاهناك خل تبين من اإلجابات أن 

ة صانعي القرار بهدف تعبئ ، أيالمناصرةالدعوة و بمفهومكافية لدى الجهات الحكومية  ما يدل على عدم معرفة
الدراسة استعمال وسائل أظهرت و. ضدهاالتمييزية سيما عبر تغيير القوانين والسلوكيات  تغيير وضع المرأة ال

هداف ستاكما بدأت الدول ب ،لمحاربة العنف ضد المرأة ،فلسطينالبحرين وسيما  اإلعالم في عدة بلدان، ال
 .قطر واليمنو ن والعراقالبحري فيكما  رجال الدين في برامج الدعوة

 
مع  هاتزامن بعض كان من الالفتوالدراسة، ب البلدان المشاركة أطلقتهاالتوعية التي ت حمالتنوع تو 

هذه ع الشركاء في تنّويو  .لألمم المتحدةالتي أطلقها األمين العام  "المرأة يومًا لمناهضة العنف ضد14"حملة 
 .الحكومية وغير الحكوميةمن المنظمات  ًامزيجالتي تضّم الحمالت 
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 ات منظمات المجتمع المدني للنساءخدم  -ثانيًا
 الناجيات من العنف ضّد المرأة

 
 ساء الناجيات من العنف، المنظمات غير الحكوميةمها للنُتقد التي ا الفصل أنواع الخدماتيستعرض هذ 

ي إلى إحدى عشرة دولة حكومية تنتمالمشاركة في الدراسة والبالغ عددها ثالث وثالثون منظمة وجمعية غير 
صعيد عدد المنظمات العاملة عة عليها بطريقة غير متوازنة، ال على صعيد حجم الدول وال على عربية، موز

االستبيان ثالث عشرة جمعية ومنظمة غير حكومية من العراق، وست من لبنان،  فقد شاركت في  .منها في كل
ن، وإثنتان من مصر، وواحدة من كل دولة من الدول المتبقية، كما هو وأربع من األردن، وإثنتان من السودا

وهذا التوزيع غير المتوازن يفقد العينة صحة تمثيلها، ويقلل من دقة النتائج  . أدناه 11 وارد في الجدول
بة هذه وبمعزل عن الخلل في تركي . هذا الفصل، ويحول دون تعميمها على الدول العربية في المعروضة

رها هذه المنظمات، شرات أولية حول الخدمات التي توفالحصول عليها وفرت مؤ نة، فاألجوبة التي تمالعي
وُيطلب   .وحول التحديات والصعوبات التي تواجه عملها، وسبل تفعيل دورها الذي تشيد به الجهات الحكومية

زايد، نتيجة للحاجة المتزايدة من الجهات المعنية بالموضوع أن تبحث بشكل أعمق في دور هذه المنظمات المت
 .إلى خدماتها المتنوعة، وللتعقيد المتزايد الذي تعاني منه المجتمعات الحديثة

 
 االستبيان في عدد المنظمات غير الحكومية المشاركة  -11الجدول 

 
 العدد البلد

 6 األردن

 1 اإلمارات العربية المتحدة

 1 البحرين

 1 الجمهورية العربية السورية

 2 السودان

 13 العراق

 1 فلسطين

 4 لبنان

 2 مصر

 1 المغرب

 1 اليمن

 33 اإلجمالي

 
 أنواع الخدمات التي توّفرها المنظمات غير الحكومية  -ألف

 
فخدمات االستماع   .رها المنظمات غير الحكومية التي شاركت في االستبيانتتنوع الخدمات التي توف 

من الجمعيات والمنظمات المشاركة، تليها  في المائة 42توفرًا إذ تقدمها  عي هي األكثرواإلرشاد االجتما
 64خدمات التأهيل المتوفرة في  في المائة من الجمعيات، ثم 44خدمات اإلستشارة والدعم النفسي التي تقدمها 

رب نسبة توفر منها، وهي نسبة ُتقا في المائة 38 في (34)منها، تليها خدمات مركز الزيارة الواحدة في المائة
وحسب من  في المائة 26وتجدر اإلشارة إلى أن  . من الجمعيات في المائة 34مراكز اإليواء التي تؤمنها 
 .عرض مفصل لهذه النسب 11وفي الجدول .  الجمعيات توفر خدمات طبية

                                                      

 .حول مراكز الزيارة الواحدة 41 صنظر ا (34)
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 (بالنسبة المئوية)الخدمات المتوفرة والمستفيدات منها   -12الجدول 
 

 متوفرة الخدمات
أو بكلفة  مجانًا

 رمزية
إمكانية الوصول إليها 
 باستخدام النقل العام

في المناطق 
 الريفية

مطابقة 
 المستفيدات للمعايير الدولية

االستماع 
واإلرشاد 
 االجتماعي

في  45 في المائة 69 في المائة 45 في المائة 62
 المائة

 في المائة 62المتزوجات  في المائة 62
 في المائة 51غير المتزوجات 

 في المائة 55الالجئات 
 في المائة 65األجنبيات 

 في المائة 45العامالت في الخدمة المنزلية 
 في المائة 25فئات أخرى 

االستماع 
والمشورة 

والدعم 
النفسي 

 واالجتماعي

في  25 في المائة 69 في المائة 49 في المائة 55
 المائة

 في المائة 55المتزوجات  في المائة 51
 في المائة 55غير المتزوجات 

 في المائة 25الالجئات 
 في المائة 25األجنبيات 

 في المائة 69العامالت في الخدمة المنزلية 
 في المائة 25 فئات أخرى

الخدمات 
الطبية 

عالج )
جسدي 

لمعالجة آثار 
 (العنف

في  97 في المائة 91 في المائة 94 في المائة 24
 المائة

 في المائة 65المتزوجات  في المائة 29
 في المائة 69غير المتزوجات 

 في المائة 94الالجئات 
 في المائة 94األجنبيات 

 في المائة 29العامالت في الخدمة المنزلية 
 في المائة 97فئات أخرى 

إعادة 
 التأهيل

في  69 في المائة 25 في المائة 49 في المائة 45
 المائة

 في المائة 45المتزوجات  في المائة 69
 في المائة 45غير المتزوجات 

 في المائة 24الالجئات 
 في المائة 29األجنبيات 

 في المائة 24العامالت في الخدمة المنزلية 
 في المائة 24فئات أخرى 

مركز 
الزيارة 
 الواحدة

في  69 في المائة 25 في المائة 69 في المائة 65
 المائة

 في المائة 69المتزوجات  في المائة 65
 في المائة 25غير المتزوجات 

 في المائة 97الالجئات 
 في المائة 91األجنبيات 

 في المائة 94العامالت في الخدمة المنزلية 
 في المائة 94 فئات أخرى

مراكز 
 اإليواء

في  29 في المائة 94 في المائة 29 في المائة 65
 المائة

 في المائة 69المتزوجات  في المائة 97
 في المائة 91غير المتزوجات 

 مائةفي ال 94الالجئات 
 في المائة 91األجنبيات 

 في المائة 97العامالت في الخدمة المنزلية 
 في المائة 25 فئات أخرى

 
 أنواع الخدمات ونسب توفرها وتركيبة المستفيدات منها  -1

 
يمكن تفصيل الخدمات التي توّفرها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المشاركة في االستبيان للنساء  

 :لعنف على الشكل اآلتيالناجيات من ا
 
 خدمات االستماع واإلرشاد االجتماعي (أ)
 
من المنظمات غير  في المائة 42خدمات االستماع واإلرشاد االجتماعي هي األكثر توفرًا إذ تقدمها  

منها، ويمكن  في المائة 68الحكومية، وهي متاحة للنساء الناجيات من العنف مجانًا أو بكلفة رمزية في 
 في المائة 64وتنتشر   .من هذه المنظمات والجمعيات باستخدام وسائل النقل العام في المائة 31لى الوصول إ

وتستفيد من هذه الخدمات النساء المتزوجات وغير المتزوجات بنسبة   .من هذه الجمعيات في المناطق الريفية
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، واألجنبيات في المائة 64نزلية بنسبة ، والعامالت في الخدمة المفي المائة 44، والالجئات بنسبة في المائة 49
هذه الخدمات  وأفادت المنظمات بأن . في المائة 28، واإلناث من فئات أخرى بنسبة في المائة 38بنسبة 

 .في المائة 42تتطابق مع المعايير الدولية بنسبة 
 
 خدمات االستماع والمشورة والدعم النفسي واالجتماعي (ب)
 
منها مجانًا أو بكلفة  في المائة 61المنظمات المشاركة هذه الخدمات، وتتيحها من  في المائة 44ُتوفر  

من هذه  في المائة 28وتنتشر  . منها باستخدام وسائل النقل العام في المائة 31رمزية، ويمكن الوصول إلى 
في  44سبة وتستفيد منها بالدرجة األولى المتزوجات وغير المتزوجات بن  .المنظمات في المناطق الريفية

وأفادت  . في المائة 28، واألجنبيات وغيرهن بنسبة في المائة 31، والعامالت في الخدمة المنزلية بنسبة المائة
 .في المائة 49هذه الخدمات تتطابق مع المعايير الدولية بنسبة  المنظمات بأن

 
 خدمات إعادة التأهيل (ج)
 
منها مجانًا أو بكلفة رمزية،  في المائة 61تتيحها من المنظمات هذه الخدمات و في المائة 64ر ُتوف 

 31وهي تنتشر في المناطق الريفية بنسبة   .في المائة منها باستخدام وسائل النقل العام 28ويمكن الوصول إلى 
، والالجئات، في المائة 64، وغير المتزوجات بنسبة في المائة 68وتستفيد منها المتزوجات بنسبة   .في المائة

. في المائة 21، واألجنبيات بنسبة في المائة 26مالت في الخدمة المنزلية، واإلناث من فئات أخرى بنسبة والعا
 .في المائة 31 هذه الخدمات تتطابق مع المعايير الدولية بنسبة وأفادت المنظمات بأن

 
 خدمات مركز الزيارة الواحدة (د)
 
سية والدعم المعنوي، وتقدم للناجيات من العنف في تشمل هذه الخدمات الخدمات الطبية والمساندة النف 

منها مجانًا أو  في المائة 31في المائة من المنظمات غير الحكومية، وتوفرها  38وهي متاحة في  . المكان نفسه
في المائة من  31وتنتشر   .في المائة منها باستخدام وسائل النقل العام 28ويمكن الوصول إلى  . بتكلفة رمزية

، وغير في المائة 31وتستفيد منها النساء المتزوجات بنسبة   .لمنظمات والجمعيات في المناطق الريفيةهذه ا
في  16، والعامالت في الخدمة المنزلية بنسبة في المائة 17، والالجئات بنسبة في المائة 28المتزوجات بنسبة 

 وأفادت المنظمات بأن . في المائة 11نسبة ، واألجنبيات بفي المائة 16، والنساء من فئات أخرى بنسبة المائة
وقد أشار األمين العام لألمم المتحدة في الدراسة  . في المائة 34هذه الخدمات تتطابق مع المعايير الدولية بنسبة 

المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة إلى أن خدمة المركز الواحد تعتبر من الممارسات الجيدة كما 
 :التالييوضح اإلطار 

 

 اإلطار
 
من أفضل الممارسات المعروفة في مجال تقديم الخدمات للمعنفات ممارسة تنطوي على تجميع الخدمات في موقع  

ما يسمى بمركز الزيارة الواحدة، وهو عبارة عن وحدة مشتركة بين الوكاالت المختلفة التي تقدم الخدمة  واحد، غالبًا
أول تطوير لهذه الخدمة في أكبر مستشفى عام تديره الحكومة في ماليزيا، حيث يقوم  كان . للناجيات من العنف ضد المرأة

ساعة في غرفة فحص مستقلة  26طبيب في بادئ األمر بفحص الناجية من العنف ومعالجتها ثم يراها مستشار في غضون 
ا الطبيب أن تذهب إلى مأوى فإذا بدا أن الضحية ستكون في خطر إن رجعت إلى المنزل، يرتب له . لحماية خصوصيتها

وإذا اختارت الضحية أال تذهب إلى مأوى، تشجع على   .ساعة 26مؤقت، أو يدخلها جناح الحوادث أو الطوارئ لمدة 
 .ج الماليزي في شتى أنحاء العالمواليوم تقام مراكز مشابهة لهذا النموذ. العودة إلى وحدة الشرطة الملتحقة بالمستشفى

________________ 



 

 

-52 -

 .A/61/122/ADD.1 ،2114دراسة األمين العام المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة : المصدر

 خدمات اإليواء (ھ)
 
في  21، وتؤمنها في المائة 34ر مراكز إيواء للنساء الناجيات من العنف بلغت نسبة الجمعيات التي ُتوف 

في المائة منها باستخدام وسائل النقل  16الوصول إلى ويمكن  . من الجمعيات مجانًا أو بتكلفة رمزية المائة
في المائة من هذه الجمعيات في المناطق النائية واألرياف، وتستفيد منها المتزوجات بنسبة  21وتنتشر   .العام
أفادت المنظمات غير و . في المائة 11، وغير المتزوجات بنسبة في المائة 16، والالجئات بنسبة في المائة 31

 .في المائة 17هذه الخدمات تتطابق مع المعايير الدولية بنسبة  ومية بأنالحك
 
 الخدمات الطبية (و)
 
الخدمات توفرًا لدى المنظمات غير  أقل العالج الجسدي آلثار العنف في ُتعتبر الخدمات الطبية المتمثلة 

. منها في المائة 16رمزية في وهي متاحة مجانًا أو بكلفة   .منها وحسب في المائة 26الحكومية إذ تقدمها 
في المائة من  17وتنتشر  . في المائة من هذه الجمعيات باستخدام وسائل النقل العام 11ويمكن الوصول إلى 

، وغير المتزوجات في المائة 38وتستفيد منها المتزوجات بنسبة  . المنظمات التي توفرها في المناطق الريفية
 17، واإلناث من فئات أخرى بنسبة في المائة 21في الخدمة المنزلية بنسبة ، والعامالت في المائة 31بنسبة 

هذه الخدمات  أفادت المنظمات غير الحكومية بأنو  .في المائة 16، والالجئات واألجنبيات بنسبة في المائة
 .في المائة 21تتطابق مع المعايير الدولية بنسبة 

 
 ير الحكوميةالنساء المستفيدات من خدمات المنظمات غ  -2

 
النساء المتزوجات تتصدرن قائمة الفئات  لحكومية المشاركة في الدراسة بأنأفادت المنظمات غير ا 

الالجئات،  تليهن مباشرة غير المتزوجات، ثم المرأة، ات المتاحة للناجيات من العنف ضدالمستفيدة من الخدم
 .ألجنبيات، فالعامالت في المنازلفا
 
عامًا هن األكثر استفادًة من الخدمات  61-18النساء من الفئة العمرية  ت بأنكذلك أفادت المنظما 

عامًا، ثّم النساء اللواتي تخطين خمسين  41-61المخصصة لضحايا العنف، تليهن النساء من الفئة العمرية 
مشروعات وقسم كبير منهن يعملن في   .ومعظم هؤالء النساء غير عامالت، أو يعملن في مهن هامشية  .عامًا

وبعضهن لديهن وظائف إدارية، والقلة القليلة منهن يشغلن مواقع   .عائلية وال يتقاضين أجرًا مقابل عملهن
 .إدارية عليا

 
 في تقديم لتي تواجه المنظمات غير الحكوميةالتحديات ا  -3

 للنساء الناجيات من العنفالخدمات 
 
 تقديم خدماتها للنساء الناجيات من في حكوميةتواجه المنظمات غير ال التي يمكن تلخيص التحديات 

 .المرأة في ثالث فئات العنف ضد
 
 :تحديات تتعلق باألفكار النمطية السائدة (أ)
 

  تسود في المجتمع بعض األفكار النمطية بخصوص النساء، كتحميلهن مسؤولية تعرضهن للعنف
المطلقة للرجل وخالفن  المرتكب بحقهن، وتوجيه اللوم إليهن واعتبارهن خرجن عن الطاعة

واقتناع بعض العاملين  . دورهن في تحقيق رغبات الرجل كيفما كانت وفي أية ظروف
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 مجاالت تقديم الخدمات للنساء الناجيات من العنف بهذه األفكار قد يحد أحيانًا من في والعامالت
 جودة الخدمات المقدمة وفعاليتها؛

 دم السماح مجتمعات العربية والتي تصعب نشر الخدمات، عمن األفكار النمطية السائدة أيضًا في ال
جوز ز خاص وال يلآلخرين بالتدخل في حل المشكالت األسرية، باعتبار أن األسرة هي بمثابة حي

 للغرباء التدخل في خصوصياتها؛

 ل النفسي ولمحاولة عالجهن، نتيجة للمفاهيم النساء الناجيات من العنف للتدخ مقاومة غالبية
 لذي قد يصيبهن جراء تعرضهن للعنف؛ة، وعدم وعيهن لمدى خطورة التدهور النفسي االسائد

  تكتم معظم الناجيات من العنف عن وضعهن، وعدم قدرتهن على عرض حيثيات المشاكل التي
 .يعانين منها وتفاصيلها

 
 :تحديات تتعلق بالنقص في السياسات والمخصصات المالية على المستوى الوطني (ب)
 

 وفر تشريعات تحمي المرأة من العنف األسري، ما يحول دون تردد النساء الناجيات من عدم ت
 حتجنها، خوفًا من تهديدات الجناة؛ي الخدمات التي يالعنف بانتظام على الجمعيات لتلق

 د وتغيير أرقام هواتفهن باستمرار؛صعوبة متابعة الحاالت لعدم استقرار المعنفات في مكان واح 

 كز االستماع والدعم النفسي في الريف نتيجة لقلة الموارد المخصصة للمستشارين ة توفر مراقل
 ن والنفسيين العاملين في األرياف؛القانونيي

 مجال توفير الخدمات للنساء الناجيات  في عدم وجود سياسات أو نظم لحماية العاملين والعامالت
بيعة عملهم التواجد أحيانًا وسط ما عندما تفرض طسي من العنف، وتعرضهم أحيانًا لمخاطر، ال

من االشتباكات العائلية، وما يمكن أن ينتج عن هذا التواجد من دورات عنف جديدة تجاه النساء، و
 تهديدات يوجهها الجناة إليهم؛

  عدم وجود آلية مشتركة للتعاون مع السفارات والقنصليات لتسهيل إجراءات ترحيل النساء
 ، ومتابعتهن في بلدانهن؛من العنفاألجنبيات الناجيات 

 مجال تقديم الخدمات في غياب التنسيق بين أجهزة الدولة والشركاء اآلخرين الفاعلين. 
 
 :ق بقدرات المنظمات غير الحكوميةتحديات تتعل (ج)
 

  ،عدم قدرة المنظمات على توفير جميع الخدمات التي تحتاج إليها النساء الناجيات من العنف
 مكين االقتصادي؛صًا على مستوى التخصو

 ل تحديًا تواجهه خارج دوام العمل الرسمي، ما يشك عدم قدرة المؤسسات على تأمين خدماتها
عدم توفر مراكز تستقبل الحاالت الطارئة، وعدم  كثر احتياجًا للخدمة، خاصة في ظلالنساء األ

 لياًل وفي أيام العطل الرسمية؛توفر الخبرات والخدمات 

 ر جميع الخدمات التي تحتاج إليها النساء، القانونية، ملة تستطيع أن توفود منظومة متكاعدم وج
 االجتماعية، والصحية، والتأهيلية؛و

 اطي بعض الناجيات للمواد عدم وجود مراكز أو مؤسسات مختصة أو مساندة لمعالجة حاالت تع
 المخدرة؛

  العنف؛ألطفال النساء الناجيات من عدم توفر أمكنة مخصصة في مراكز اإليواء 
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 عدم قدرة المنظمات على إجراء دراسات لمعرفة االحتياجات الفعلية للمناطق السكنية المختلفة من 
ي أحيانًا إلى وجود مراكز إيواء شبه مراكز اإليواء، ولتقدير مدى تقبل المجتمع لها، وهذا ما يؤد

 .فارغة
 

 داتأثر الخدمات التي توفرها المنظمات غير الحكومية على المستفي  -6
 
أدت الخدمات التي وفرتها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية للنساء الناجيات من العنف إلى تغيير  

كذلك ساعدت هذه الخدمات   .المجتمع في واقعهن ومستقبلهن، وإلى تحويلهن من ضحايا إلى ناشطات فاعالت
ها بشكٍل إيجابي، والتغلب على بعض الناجيات على كسر دائرة الصمت عن العنف، واكتشاف قدراتهن وتوظيف

العاملة في مجال مكافحة وأفادت الجمعيات اللبنانية   .(35)الحياة في تجارب العنف الواقع عليهن واالنطالق قدمًا
البرامج والخدمات المخصصة للنساء الناجيات من العنف  لمرأة والمشاركة في االستبيان أنا العنف ضد

طريق تعليمهن مهن معينة وتطوير قدراتهن الذاتية، وفي استعادة استقرارهن ساعدت في تمكينهن إقتصاديًا عن 
 .المجتمع في النفسي، فأصبحن مستقالت ماديًا ومعنويًا، وتابعن حياتهن واندماجهن

 
فبعض . النساء المرتكب بحق وجميع المنظمات ال تنطلق من منظور واحد لمعالجة ظاهرة العنف 

دي عينه الذي تؤديه األسر التقليدية ورجال الدين في المجتمعات المحافظة، الجمعيات تؤدي الدور التقلي
فتحت عنوان الحفاظ على العالقات األسرية، غالبًا ما تدفع هذه الجمعيات الزوجة  . خصوصًا الريفية منها

اجة في هذا وتبرز الح . خذة بحقهوتجميد اإلجراءات القانونية المتالناجية من العنف إلى العودة إلى زوجها 
، فعلى سبيل المثال ال الحصر . اإلطار إلى بناء قدرات الجمعيات وتمكينها من مراجعة عملها في هذا المجال

وهذا  . حياتها في زواج الفتاة من مغتصبها سيشكل تغييرًا ملموسًا وإيجابيًا تعتبر إحدى الجمعيات في مصر أن
المنظمات غير الحكومية وال سيما تلك التي تنشط  في والعامالت ليل على امتداد الثقافة األبوية إلى العامليند

ى هؤالء الثقافة المجتمعية السائدة التي تتعارض مع المواثيق الدولية وساط الفقيرة والنائية، حيث يتبنفي األ
 .نساءوحقوق النساء، ومع الحقائق العلمية التي تبين اآلثار النفسية المدّمرة للعنف بمختلف أشكاله على ال

 
 خدمات الحماية التي توّفرها المنظمات غير الحكومية للنساء الناجيات من العنف  -باء

 
 :توفر المنظمات غير الحكومية للنساء الناجيات من العنف خدمات الحماية التالية 
 

 خدمات المساعدة القانونية  -1
 
فقوانين األسرة التي تميز  . ليات تطبيقهاالمرأة بالنظم القانونية المعتمدة، وبآ العنف ضدتتأثر ممارسات  

بين الرجل والمرأة، في حال وجودها، تحّد من قدرة النساء على مقاومة االنتهاكات التي ترتكب بحقهن، وعلى 
البلدان األعضاء في  في لذا تنشط المنظمات غير الحكومية  .تأمين احتياجاتهن واحتياجات أطفالهن المالية

                                                      

تنجو من عنف زوجها الجسدي واللفظي أن تصل إلى نت سيدة مصرية استطاعت أن تمك ،بعد فترة طويلة من المعاناة (35)

وبعد أن حصلت على خدمة االستماع واإلرشاد النفسي بشكل منتظم، تمّكنت من تخطي أزمتها مع زوجها  . في مصر" الصم والبكم"جمعية 

المجتمع، فأصبحت رائده تقود  في ًارت السيدة أن تلعب دورًا إيجابيوقر . الحياة العامة يف ومن معاودة االندماج في المجتمع والمشاركة

برامج تنمية المرأة لتعليمهن حرف  في السيدات المتعرضات للعنف إلى مركز خدمة االستماع واإلرشاد النفسي وتساعدهن على المشاركة

ها عندما أن ت للعنف من قبل زوجها وأسرته،األردنية التي تعرض( ج) كذلك تروي السيدة . صغيرة تساعدهن على تأمين دخل منتظم

ألول مرة لطلب الخدمة كانت تواجه صعوبات في التعبير بطريقة مباشرة وواضحة عن مشاعرها " مؤسسة نهر األردن"حضرت إلى 

وبعد اطالع  . الغدة الدرقية بسبب سوء حالتها النفسية في عاني من تضخمكذلك كانت ت . وأفكارها، ولم تكن قادرة على اتخاذ القرارات

وفي معرض وصفها  . ما انعكس إيجابًا على حالتها الصحية والنفسيةصاص في المؤسسة على حالتها، قدموا لها الدعم النفسي، أصحاب االخت

 . للتغيير الذي أحدثه التدخل النفسي على حياتها، تحدثت عن نظرة أكثر إشراقًا للمستقبل وتخطيط مدروس لما ستقوم به الحقًا في حياتها

 .منزلها في المؤسسة، لما وجدته من أمن وأمان فيها في هارت وكأنوأشارت إلى أنها شع
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ساندة القانونية للنساء، وتعمل العديد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في البلدان مجال الم في اإلسكوا
إقامة دعوى باسم : المشمولة بالدراسة على توفير ثالثة أنواع من الخدمات القانونية للنساء الناجيات من العنف

لقانونية ذات الصلة؛ زيادة الوعي الناجية والسعي إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة؛ تقديم االستشارات ا
 (.6الشكل )اص، وللنساء بشكل عام بالحقوق القانونية للنساء الناجيات من العنف بشكل خ

 
 الخدمات القانونية التي تقّدمها الجمعيات إلى الناجيات من العنف  -4الشكل 

 
 
 أنواع المساعدة القانونية والفئات المستفيدة منها (أ)
 
م خدمات قانونية متنوعة تشمل الجمعيات المشاركة في الدراسة أنها ُتقدمن  لمائةفي ا 42أفادت  

 .االستشارات والتمثيل أمام الجهات القضائية المختلفة والتوكيل والترافع أمام المحاكم والمؤسسات الرسمية
 
النساء في  فمركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في فلسطين، على سبيل المثال، يؤمن تمثيل 

وتستفيد من خدماته النساء الفلسطينيات تحت االحتالل اإلسرائيلي، . المحاكم الشرعية والروحية والمدنية
األثيوبيات )والسيدات المتزوجات وغير المتزوجات، والالجئات واألجنبيات وعامالت المنازل األجنبيات 

ستشارات قانونية إلى اإلناث الناجيات من العنف م جمعية عائشة يتيم في البحرين اكذلك ُتقد (.والصوماليات
والبكم في مصر  وُتوفر جمعية الصم  .ها في المراكز الصحيةتمكنها من توثيق حاالت العنف ضد وإرشادات

 . خدمة الترجمة بلغة اإلشارة أمام الجهات القضائية المختصة، لتوفير الدعم القانوني للنساء المعنفات
من الجمعيات العراقية المشمولة بالدراسة بالفئات السابقة بل تشمل أيضًا األرامل وال تنحصر المستفيدات 

 .والمطلقات وزوجات المفقودين والنساء المهجورات وزوجات المعتقلين
 
 .أدناه نسب استفادة مختلف فئات المعنفات من خدمات المساعدة القانونية 4ح الشكل ويوض 
 

 خدمات المساعدة القانونيةفيد من الفئات التي تست  -5الشكل 
 التي توفرها المنظمات غير الحكومية
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 عن النساء رفعها الجمعيات نيابةالقضايا القانونية التي ت (ب)
 
فات متنوعة، تشمل الخلع، وطلب الطالق ونية التي ترفعها الجمعيات نيابة عن النساء المعنالقضايا القان 

كما تقدم  . ة، وطلب راتب شهري، ورفع دعوى بجنحة ضربللضرر، وطلب نفقة زوجية، وطلب إعالم وراث
.  في مقر الجمعية أو عن طريق استخدام خطوط المساعدة االستشارات القانونية إما مباشرةبعض الجمعيات 

معونة  منها في المائة 34م وُتقدمن الجمعيات المشاركة خدمات المساعدة القانونية مجانًا،  في المائة 44وتوفر 
 .للنساء المحتاجاتقضائية 

 
 حياة المستفيدات في أثر خدمات المساعدة القانونية (ج)
 
كان لخدمات المساعدة القانونية أثر إيجابي على السيدات الناجيات من العنف، وخاصة السيدات غير  

دمات قد مه من خالمشاركة أن ما ُتقد من الجمعيات في المائة 44وأفادت .  القادرات على تحمل نفقتهن المادية

ر إتحاد نساء اليمن خدمات فعلى سبيل المثال، وف . حياة النساء الناجيات من العنف في أحدث فارقًا ملموسًا
كذلك أشارت جمعية مركز عائشة يتيم لإلرشاد األسري التابع لجمعية   .امرأة ناجية 44 الدفاع القانوني لـ

وقد وفرت   .لجسدي والنفسي واللفظي بصورة دائمةعاني من العنف اعمها لسيدة تنهضة فتاة البحرين إلى د
الجمعية لها خدمات اإلرشاد االجتماعي، ثم دعمتها في رفع دعوى قانونية، ووفرت لها مأوى في مراكز 

 .وظلت تتابعها وتقدم لها المساعدة حتى استقرت حالتها وحصلت على الطالق . اإليواء الخاصة بالناجيات
 
 ومية في تقديم الخدمات القانونيةالمنظمات غير الحك التحديات التي تواجه (د)
 
في تقديم الخدمات القانونية إلى النساء  ةيمكن تلخيص التحديات التي تواجه المنظمات غير الحكومي 

 :الناجيات في ثالث فئات
 
 :انين وباألفكار النمطية السائدةتحديات تتعلق بالجهل بالقو (1) 
 

  مها المراكز؛ُتقدعدم المعرفة بالخدمات التي 

  تردد الناجيات في رفع دعاوى قضائية واالكتفاء بالمشورة القانونية تحت وطأة األفكار
 السائدة وخوفًا من الوصمة االجتماعية؛

 فات بأهمية جمع األدلة التي تعزز موقفهن القانوني؛عدم وعي النساء المعن 

 دات المتواضعة بتعقي صعوبة تعريف السيدات الناجيات ذوات المستويات التعليمية
 ي إلى عدم التزامهن بمشورة المستشارين القانونين؛اإلجراءات القانونية، ما يؤد

  عدم التوافق بين أفراد العائلة الواحدة عند تقديم المعلومات أو عند اتخاذ اإلجراءات
 القانونية؛

 األحكام المسبقة الخاطئة عن ضعف مستوى الخدمات التي ُتقّدم مجانًا. 
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 :تحديات تتعلق بالسياسات العامة وبعدم توفر المخصصات المالية الالزمة على المستوى الوطني (2) 
 

  التركيز على تمويل المؤسسات التي تخدم الالجئين، ما يعني حرمان أهل البلد من االستفادة
 من هذه الخدمة؛

 د إمكانيات ي يعقحتياجات الخاصة، األمر الذد للنساء ذوات االعدم توفر الخدمات بشكل جي
 التواصل معهن ويستدعي توفير مساعدين متخصصين في مختلف حاالت اإلعاقة؛

 وقها المادية في حالة طلب الخلع؛تنازل المرأة عن جميع حق 

 ضعف اإلجراءات القانونية بشكل عام، وعدم وجود قانون خاص بالعنف األسري؛ 

 طول اإلجراءات القضائية؛ 

 ى الطالق؛صعوبة إثبات الضرر في دعاو 

 صعوبة تنفيذ األحكام القضائية في قضايا الحضانة والخلع؛ 

 عدم تعاون بعض مراكز الشرطة في موضوع المساعدة القانونية؛ 

  االحتالل اإلسرائيلي في حالة فلسطين وسياساته المتبعة تشكل معوقات أساسية تمنع
يتعلق بتوزيع ومن أبرز هذه المعوقات ما . الفلسطينيات من الحصول على الخدمات

المناطق بين مناطق عسكرية، ومناطق استيطان، ومناطق مهمشة، وهي تسميات ُتضعف 
من قدرة النساء على الوصول إلى المراكز، وتضعف قدرة المؤسسات على االنتشار وتقديم 

 .الخدمات
 
 :لذاتية للمنظمات غير الحكوميةتحديات تتعلق بالقدرات ا (3) 
 

 ية لدفع تكاليف المحامين؛د المالعدم توفر الموار 

 ي إلى عدم قدرة الجمعية على تلبية ادرين على تقديم الخدمات، ما يؤدقلة عدد المحاميين الق
 .جميع الطلبات

 
 خدمات الخّط الساخن ونظم اإلحالة  -2

 
 أنواعها (أ)
 
ساخن مجانًا، خدمة الخط الم الدراسة ُتقدمن الجمعيات المشاركة في  في المائة 42 أوضحت النتائج أن 

من هذه  في المائة 31وتعتبر   .منها في المائة 61ر على مدار الساعة إال في غير أن تلك الخدمة ال تتوف
المستفيدات من  وأفادت الجمعيات أن . خدمة الخط الساخن التي تقدمها تتوافق مع المعايير الدولية الجمعيات أن

العامالت  تليهن غير المتزوجات، ثم الالجئات ثم األجنبيات، ثمتزوجات، الخطوط الساخنة هن أواًل السيدات الم
. األجنبيات، وأخيرًا النساء األرامل والمطلقات وزوجات المفقودين والنساء المهجورات وزوجات المعتقلين

خدمات  اللبنانية فئة األمهات العازبات والعامالت بالدعارة إلى قائمة الفئات المستفيدة منوُتضيف إحدى المنظمات 
 (.4الشكل )الخط الساخن 

 
وتكون هذه . في المائة من الجمعيات المشاركة في الدراسة ما ُيعرف بخدمات اإلحالة 34وتوفر  

ففي العراق على سبيل المثال، يمكن أن تكون اإلحالة إلى   .اإلحالة إلى جهات حكومية متنوعة، تبعًا للدول
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سرة في مديرية الشرطة في المحافظة التابعة، أو وحدة العالج محكمة األحوال الشخصية، أو وحدة حماية األ
. النفسي في المستشفيات المتخصصة، أو دائرة الرعاية االجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية

وتحيل بعض الجمعيات العراقية قضايا بعض . وهنالك تعاون مشترك ومتواصل حول متابعة تلك الحاالت
إلى محاميات لرفع دعوى، أو إلى المؤسسات الصحية لمعالجة اللواتي يحتجن إلى عالج طبي، أو إلى الناجيات 

عبر  وتتم اإلحالة عادًة  .المنظمات المعنية باستقبال النساء الناجيات وتأمين إقامتهن للواتي يحتجن إلى مأوًى
القضاء األعلى ومحاكم األحوال الشخصية المجالس البلدية ومجلس المحافظة ومجلس )التنسيق مع دوائر الدولة 

ويتوفر  (. ودوائر التنفيذ ووزارة العمل والشؤون االجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التربية ووزارة الصحة
فجمعية أرض العون القانوني األردنية على سبيل المثال تنسق مع وحدة   .نظام اإلحالة في األردن بعدة أشكال

مرأة، وقد تحيلها إلى عة لجهاز األمن العام، والتي بدورها تقوم بتوفير الضمانات والحماية للحماية األسرة التاب
ة مؤسسات حكومية وغير عقدت اتفاقيات مع عد األردن فقد أما مؤسسة نهر . ين إذا اقتضت الحاجةأطباء نفسي

مكانية تحويل الحاالت باعتماد كذلك أشار عدد من الجمعيات إلى إ  .حكومية إلحالة النساء إليها حسب حاجتهن
 .نظام الخطابات الخطية

 
 النساء المستفيدات من خدمات الخط الساخن وخدمات اإلحالة  -6الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أثرها على حياة المستفيدات (ب)
 
دت الجمعيات المشاركة في الدراسة على عمق التأثير الذي أحدثته خدمات الخّط الساخن ونظم أك 

 .في حياة المستفيدات، وال سيما من خالل تأمين خدمات الحماية القانونية والطبية واالجتماعية لهناإلحالة 
 
تمكين السيدات  في الخط الساخن ساهم ية على سبيل المثال، أكدت على أنفجماعة الالعنف العراق 

ف على األولى للتعرالهاتف هو المبادرة المتعرضات للعنف من كسر حاجز الخوف والتردد، فكان استخدام 
 .الخدمات التي يمكن أن تحصل عليها النساء الناجيات من العنف

 
سيدة على مدار السنة من العون القانوني والدعم  6 711وأشار اتحاد نساء اليمن إلى استفادة أكثر من  

تلفة ليتمكن من على مهارات حياتية مختدريب هؤالء النساء وتأهيلهن  وقد تم . النفسي من خالل الخط الساخن
 .رة إلنشاء مشاريع تؤمن لهن مصادر للدخلالخروج إلى سوق العمل، ثم قدمت لهن منح أو قروض ميس
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 التحديات التي تواجه الجمعيات التي توفر خدمة الخط الساخن (ج)
 
 :تحديات تتعلق بالثقافة واألفكار النمطية السائدة (1) 
 

 مي الخدمة وخوفًا من لين، لعدم الثقة في مقدمن المتص عدم الحصول على معلومات كافية
 تسريب البيانات الشخصية؛

  تردد النساء الناجيات من العنف في اإلفصاح عن المعلومات خوفًا من الوصمة التي يمكن
 أن تلحق بهن أو من األزواج؛

 عدم معرفة النساء بوجود خدمة الخطوط الساخنة وعدم وعيهن بحقوقهن. 
 
 :لية الالزمة على المستوى الوطنيالسياسات العامة وعدم توفر المخصصات الماتحديات تتعلق ب (2) 
 

 يبلغ عن حالة اعتداء أو صعوبة إيجاد بيانات واضحة عن المتصل في حال كان طفاًل 
 تحرش؛

  صعوبة استخدام خدمة الخط الساخن في المناطق النائية إما لعدم توفر هاتف عام، أو
فسها لالتصال، أو ألن الخدمة غير مجانية، أو لعدم امتالك لصعوبة أن تنفرد الناجية بن

 معظم النساء أجهزة هاتف خلوي؛

 ية الخطوط الساخنة جميع المناطق؛عدم تغط 

  ضعف المخصصات المالية المرصودة للخطوط الساخنة، مما يحول دون االستفادة منها
 على مدار الساعة؛

 من انقطاع في الخدمة ب على ذلكقطاع الكهرباء باستمرار وما يترتان. 
 

 خدمات إعادة التأهيل  -3
 
 خدمات اإليواء في المالجئ (أ)
 
ها تواجه العديد من التحديات في كومية التي شاركت في الدراسة بأنأفادت بعض المنظمات غير الح 

ت قلة ومن أبرز هذه التحديا . معرض تقديمها لخدمات الملجأ اآلمن والعاجل والمؤقت للناجيات من العنف
، وعدم كفايتها إن وجدت، وصعوبة توفير مكان مخصص إليواء أطفال م المادي لتأمين مثل هذه المراكزالدع

 .النساء الناجيات من العنف، وعدم استيفاء هذه المراكز للمعايير العالمية
 
 برامج بناء القدرات وأثرها في حياة المستفيدات (ب)
 
عيات المشاركة في الدراسة برامج الدعم النفسي واالجتماعي في المائة من الجم 41ر أكثر من يوف 

في  64م وتقد. لث اآلخر يقدم برامج إقراضواالقتصادي، ثلثا هذه الجمعيات تقدم برامج تطوير المهارات، والث
ل ومن المهارات األخرى التي يمكن أن تكتسبها الناجيات تعلم اللغات، واألعما . المائة منها برامج محو األمية

اليدوية، ومتابعة برامج في التثقيف العام، باإلضافة إلى العالج النفسي الجماعي، والعالج النفسي الحركي، 
وفي عدد من الحاالت تحصل الناجيات   .والرياضة، وحلقات تنمية الشخصية، ومهارات فنية، ومهارات مهنية

ًا من برامج المهارات الحياتية، وتوفر فاتحاد نساء اليمن على سبيل المثال يوفر عدد.  على قروض صغيرة
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، إلى جانب هذه الخدمات، برامج لتعلم اللغتين العربية واالنجليزية، "مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال"
ويتّم بيع  . وبرامج تدريب على الحاسب اآللي، وبرامج في الفنون اليدوية مثل الخياطة والرسم والفن التشكيلي

 .توفير عائد مادي للنساء الناجيات من العنفنتاج هذه البرامج ل
 
نت المنظمات غير الحكومية المشاركة في االستبيان اآلثار اإليجابية التي أدت إليها برامجها وبي 

 :المخصصة لبناء قدرات النساء من خالل استعراض بعض الحاالت الفردية على الشكل اآلتي
 
سبل القانونية المتاحة وبال أن توعية النساء بحقوقهنأرض العون القانوني في األردن أكدت منظمة  

ت إلى زيادة لجوئهن إلى الخدمات القانونية للمطالبة بحقوقهن ومحاسبة مرتكبي العنف، وإلى أمامهن أد
 (.مثل االشتراط)اتخاذهن إجراءات وقائية قانونية عند إبرام عقد الزواج لضمان حقوقهن 

 
مريم ومرتا النساء الناجيات في الحصول على شهادات في تصفيف وفي لبنان، ساعدت جمعية جماعة  

 .نهن من الحصول على عملعد متابعتهن دورات متخصصة، ما مكالشعر ب
 
الدورات المهنية كدورات الخياطة مثاًل قد أعادت إلى النساء الثقة  وتتفق الجمعيات العراقية على أن 

وقد أمنت هذه الجمعيات للنساء   .ر وعيًا بحقوقهن القانونيةاالعتماد على أنفسهن، فأصبحن أكثومكنتهن من 
. األميات برامج لمحو األمية وفي بعض المهارات الحياتية، فضاًل عن دورات تثقيفية لزيادة الوعي بحقوقهن

من أجل السالم في العراق تجربة إحدى السيدات المعيالت ألسرهن التي فقدت  نساءجمعية واستعرضت 
فقد استفادت هذه السيدة من برنامج اإلقراض، فحصلت   .2117داث العنف في العراق في عام زوجها بعد أح

مضاعفة رأسمالها وتوسيع عملها، مما أحدث تغييرًا كبيرًا في  إدارته واستطاعت في على قرض صغير نجحت
 .نمط حياتها، أبرزه إعادة صغارها إلى المدرسة

 
اًل فريدًا من نوعه عندما استعرضت حالة فتاة أمية صماء والبكم في مصر مثا وقدمت جمعية الصم 

ناجية من العنف تابعت برنامجًا لمحو األمية ثم تابعت دراستها حتى استطاعت العمل في تدريس الحاسب 
عنف لجأت إلى الجمعية، وخضعت واستعرضت جمعية تنمية المرأة في مصر تجربة سيدة ناجية من ال . اآللي

 .(36)وبناء قدرات فتحولت إلى سيدة رائدة في مساعدة النساء األخرياتة برامج تأهيل لعد
 
 التحديات في مجال بناء القدرات (ج)
 
ء القدرات للنساء الناجيات االجمعيات والمنظمات غير الحكومية في معرض تقديمها لخدمات بن يواجه 

 :من العنف عدد من التحديات يمكن تصنيفها في ثالث فئات

                                                      

أبناء تعّرضت للعديد من أنواع العنف من زوجها، فلجأت إلى مركز التنمية الريفية في إحدى القرى في  4هي سيدة لديها  (36)

ها جلسات الدعم النفسي واالجتماعي مصر، وعرضت مشكلتها على وحدة اإلرشاد النفسي، وصارت تتردد على اختصاصية المركز، فمكنت

فوافقت على ترتيب لقاء مع زوجها بحضور كّل من المحامي، واالختصاصي النفسي واالجتماعي، والشيخ،   .من مواجهة العنف الواقع عليها

تابعت السيدة عدة برامج وإلى جانب جلسات الدعم النفسي واالجتماعي،   .وحكم من أهله وآخر من أهلها للوصول إلى حّل يحميها من العنف

الصف األول  فيمة في الجمعية، والتحقت بفصول محو األمية وهي اآلن المرأة المقدفي الجمعية، وشاركت في جميع ندوات التوعية بحقوق 

معية رجال كذلك التحقت بمركز تنمية المهارات لتتعلم بعض الحرف ثم حصلت على قرض من برنامج الخير لمن يعمل التابع لج . اإلعدادي

انضمت إلى برنامج الرائدات الحضريات لنقل ما تعلمته لسيدات أخريات وحّثهن على االستفادة من وقد  .األعمال لتصميم مشروعها الخاص

وهي تتابع اليوم برامج اإلرشاد الجماعي للتعّرف على كيفية التعامل مع زوجها وأبنائها لالستمرار في حياة خالية من . خدمات المركز

 .لعنفا
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 :تعلق باألفكار النمطية السائدةتتحديات  (1) 
 

 هات اللواتي يصعب عليهن مغادرة المنزل وترك أوالدهن؛صعوبة استقطاب األم 

  بأهمية خروج السيدة من المنزل للمشاركة ( األزواج واآلباء)صعوبة إقناع رجال األسرة
 .في جلسات خاصة بالتمكين وبناء القدرات

 
 :المالية الالزمة تحديات تتعلق بعدم توفر المخصصات (2) 
 

 عدم توفر الموارد المالية لتنفيذ األنشطة الخاصة بالتمكين وبناء القدرات. 
 
 :ير الحكومية التي تقدم الخدماتتحديات تتعلق بالقدرات الذاتية للمنظمات غ (3) 
 

 عدم وجود مؤسسات حكومية مختصة للمتابعة والتنفيذ. 
 

 برامج الوقاية  -6
 
 الفئات المستهدفة والشركاء: لتأييدبرامج الدعوة وكسب ا 
 
في  44ذ الدعوة وكسب التأييد، بينما تنف من الجمعيات المشاركة في الدراسة برامج في المائة 49تنّفذ  

جمعية وتختلف الفئات المستهدفة بالحمالت بين . المرأة لمناهضة العنف ضدمنها حمالت التوعية  المائة
ه فئات عمرية مختلفة، في حين تتوج رامج الدعوة إلى الرجال فقط منه في بوأخرى، فبعض الجمعيات تتوج

نساء  يات تفضل التوجه إلى المجتمع ككلغير أن النسبة الكبرى من الجمع . جمعيات أخرى إلى النساء
فعلى سبيل المثال، تستهدف   .ورجااًل، مع التركيز أحيانًا على عاملين في مهن محددة أو على فئة عمرية معينة

التالميذ، والطالب، وأولياء األمور، والموظفين )في اإلمارات العربية المتحدة جميع أفراد المجتمع  يؤسسة دبم
فئات المجتمع، وجمعية مريم  البحرين فيستهدف كلأما مركز عائشة يتيم لإلرشاد في   (.في الدوائر الحكومية

وتستهدف  (. طالب وبعض فئات المجتمع المدنيالتالميذ وال)ومارتا في لبنان تستهدف المجموعات الشبابية 
الجمعيات العراقية، إلى جانب الفئات اآلنفة الذكر، قادة العشائر لما لهم من تأثير في المجتمعات المحلية، 
باإلضافة إلى الرجال وال سيما في المجتمع الريفي، إلى جانب بعض الشخصيات المؤثرة في المجتمع كرجال 

سنة من متزوجات وغير متزوجات، وربات  39إلى  14ن، والنساء من الفئة العمرية الدين وبعض المسؤولي
بيوت، وتلميذات وطالبات، وموظفات وعامالت في القطاعين الحكومي والخاص، واإلعالميين والمدرسين 

أما مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في فلسطين فيستهدف طالب وطالبات   .وطالب المدارس
مي الخدمات للنساء سواء في القطاعين الصحي واالجتماعي، أو امعات من مختلف االختصاصات، ومقدجال

 .أجهزة الشرطة، أو أصحاب القرار في مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية
 
وتتسع دائرة شركاء الجمعيات في حمالت الدعوة هذه لتضّم منظمات حكومية وغير حكومية،  

ية داعمة، وشخصيات أكاديمية، ورجال دين، وناشطين، ونساء ناجيات من العنف، ووسائل ومنظمات دول
 .إعالم مرئي ومسموع ومكتوب

 
 تأهيل مرتكبي العنف  -4

 
المرأة كان  مشاركة في تأهيل مرتكبي العنف ضديتبّين من نتائج االستبيان أن اضطالع المنظمات ال 

م لهم في المائة منها تقد 28ة الغضب، والجمعيات توفر لهم برامج إدارفي المائة فقط من  21فنسبة   .محدودًا
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ر برامج إلعادة في المائة توف 24 ساندة، في مقابلر لهم خدمات الدعم والمفي المائة منها توف 21ستشارات، وا
 .إدماجهم في المجتمع

 
 :في هذا المجال فتتلّخص في اآلتيأما التحديات التي تواجه عمل الجمعيات  
 

 يلزم الرجل بحضور جلسات التأهيل؛ عدم توفر قانون 
 عدم التنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في متابعة تلك الحاالت. 

 
 سعي المنظمات إلى تطوير آليات عملها  -4

 
بعضها بدأ يتجه نحو تغيير طرق  الحكومية المشاركة في الدراسة أنتبّين من إجابات المنظمات غير  

ات عمله، بعد أن تبّين أن المقاربة الخطية لموضوع معّقد كهذا الموضوع لم تؤد إلى النتائج المرجوة، وأن وآلي
التدخل األحادي الجانب، سواء على المستوى العمودي أو األفقي، غير كاف للتصدي لدوامة العنف ذات 

هات وبشكل دائري، يتقاطع األفقي لة العمل في مختلف االتجافعلى مختلف األطراف المتدخ  .المنحى الدائري
 :وترتكز المقاربة الجديدة إلى عنصرين  .فيه مع العمودي

 
 المرأة والشباب في مجال مكافحة العنف ضدالعمل مع الرجال  (أ)
 
ت برامج وقاية يشارك فيها الرجال لجمعيات المشاركة في الدراسة بأنها تبنمن ا في المائة 44أفادت  

 26كذلك أشارت .  إلى جمعيات أخرى في المائة منها أنها نقلت خبرتها في هذا المجال 24وأشارت   .والفتيان
ها نقلت تجربتها في الدعوة إلى إشراك الرجال إلى مؤسسات أو دول ائة من الجمعيات المشاركة إلى أنفي الم
ذا السياق، ه وفي. ضها في المؤتمرات وورش العملوانتشر جزء من هذه الخبرات من خالل عر  .أخرى
التي أطلقت حمالت " جمعية مساواة لتمكين المرأة األردنية"إلى مشاركة خبرته مع " إتحاد نساء اليمن"أشار 

وقد تعاون مع الجمعية لتنفيذ تلك الحمالت  . لتحديد السن اآلمن للزواج وإلغاء بيت الطاعة، الذي ُألغي بالفعل
 .ومجلس الشورى والمجالس المحلية ، وعدد من أعضاء البرلمانمجموعة من المنظمات

 
 التشبيك وعقد الشراكات في مجاالت تقديم الخدمات للنساء الناجيات (ب)
 
ن ينجح أي بالنظر إلى تعّدد األطراف المعنيين بمكافحة ظاهرة العنف ضّد المرأة، وإلى استحالة أ 

اكات في مجال تقديم الخدمات من تفشي هذه الظاهرة، أصبح التشبيك وعقد الشر طرف يعمل وحده في الحد
ر تعاوني ة وحدات في إطاإلى إقامة عالقة تشاركية بين عد والتشبيك هو إستراتيجية تهدف  .أمرًا ال مفر منه

ل إلى سياسات وإجراءات عمل مشتركة، وإلى تبادل الخبرات والمعلومات لتعبئة القدرات ودمج الموارد للتوص
ويمكن أن يكون  . بشرط أن تحتفظ كّل منظمة أو جمعية باستقالليتها لتحقيق أهداف مشتركة ومصالح عامة،

 .(37)"التشبيك على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي
 

                                                      

األطفال في  رعاية الطفولة لمواجهة العنف ضدوجدي محمد بركات، إستراتيجية التشبيك كمدخل لتفعيل دور جمعيات  (37)

يناير /كانون الثاني، دراسة نشرت في مجلة الطفولة الصادرة عن الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة، العدد التاسع 2117عصر العولمة، 

2118 ،http://uqu.edu.sa/page/ar/44702. 

http://uqu.edu.sa/page/ar/44702
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 حملًة في السياق نفسه 2118فبراير /وقد أطلق األمين العام لألمم المتحدة بان كي ـ مون في شباط 
 مد يهدف إلى منع ارتكاب العنف ضدمسعى طويل األ، تتبنى (38)"المرأة اتحدوا إلنهاء العنف ضد"بعنوان 

 .المرأة والفتاة في جميع أنحاء العالم
 
الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات النسائية " المرأة اتحدوا إلنهاء العنف ضد"و حملة وتدع 

ي لآلفة دحدة برمتها إلى التضافر في التصوالشباب والقطاع الخاص ووسائط اإلعالم ومنظومة األمم المت
 .المرأة والفتاة مية المتمثلة في ارتكاب العنف ضدالعال

 
 :2114وترمي الحملة إلى تحقيق األهداف الخمسة التالية في جميع البلدان بحلول عام  
 

 الزوجي ضّد المرأة والفتاة ومعاقبة /إصدار قوانين وطنية للتصّدي لجميع أشكال العنف األسري
 ؛مرتكبيه

 القطاعات في هذا المجال وتنفيذها؛ية متعددة اعتماد خطط عمل وطن 

 ؛تعزيز جمع البيانات عن انتشار العنف ضّد المرأة والفتاة 

 ؛زيادة الوعي العام والتعبئة االجتماعية 

 (39)مناهضة العنف بأساليب إبداعية مبتكرة. 
 
جية التشبيك مع من الجمعيات المشاركة في الدراسة إلى أنها تعتمد إستراتي في المائة 44وقد أشارت  

كذلك بينت  . المنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية المعنية بتنفيذ برامج الحماية للنساء ضحايا العنف
لجوءها إلى التشبيك في مجالي تقديم المعونة القانونية والتمكين ( في المائة 4)أكثر من ثلثي الجمعيات 

 .(7الشكل )في تقديم الخدمات الصحية عتمدنه في المائة ي 68االقتصادي واالجتماعي، في مقابل 
 

 مجاالت تقديم الخدمات للنساء الناجيات من العنف في التشبيك  -7الشكل 

 

                                                      

 /http://www.un.org/ar/womenالمرأة  نهاء العنف ضداتحدوا إل: المتحدةاألمين العام لألمم  لحملةلكتروني الموقع اإل (38)

                                                                                                                       .                                                  endviolence/situation.shtml 

 .نفسه المصدر (39)

../../../Documents%20and%20Settings/893682/Application%20Data/Documents%20and%20Settings/918977/Local%20Settings/330056/Desktop/Req_860/المرجع
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والجهات التي تلجأ الجمعيات إلى التشبيك معها متنوعة، منها الحكومية ومنها منظمات المجتمع  
طة خدمة المجتمع، والشرطة النسائية، أما الجهات الحكومية فهي مراكز الشرطة عمومًا، وشر. المدني

ووزارات التنمية االجتماعية، واإلسكان، والصحة، واألوقاف، والتعليم بمؤسساتها مثل المدارس والجامعات، 
وأما منظمات . ودور رعاية المسنين، ومستشفيات الطب النفسي، ومؤسسات رعاية الطفولة، والمحامين

األسرة، ودور إيواء المعنفات، وجمعيات  عيات النسائية، ومراكز طبت والجمالمجتمع المدني فهي االتحادا
 .ن، والمتطوعون من أطباء ومحاميننتجات الناجيات، ونقابات المحاميرجال األعمال، ومعارض م

 
 اعتماد آليات لنقل خبرات المنظمات في ما بينها (ج)
 
تشبيك من خالل المشاركة في المؤتمرات الفرصة متاحة أمام الجمعيات لتبادل الخبرات في ما بينها وال 

والمحافل الوطنية واإلقليمية والدولية، ومن خالل دورات التدريب التي تستهدف المسؤولين عن مراكز اإليواء 
إلى اهتمام العديد " مؤسسة نهر األردن"وفي هذا الصدد، أشارت  . ومراكز االستماع في بعض الدول العربية

 .عربية بدراسة تجربتها الخاصة في وقاية الناجيات من العنف وتطوير حمالت الدعوةمن الجمعيات في الدول ال
 

 ةخالص  -جيم
 
وا والتي شاركت في بشكل عام، يتبّين من إجابات المنظمات غير الحكومية الناشطة في بلدان اإلسك 

. لخدمات للنساء الناجيات منهراكم خبراتها في مجالي مكافحة العنف ضّد المرأة وتقديم ااالستبيان، أنها بدأت ت
.  النقص فيها، أو تنوب عنها كليًا أحيانًا أخرى تقدمها األجهزة الحكومية أو تسد فهي تكمل أحيانًا الخدمات التي

لذا أصبحت نشاطاتها وتدخالتها، بغض النظر عن مدى جودتها وفعاليتها وشمولها، معترف بها من مختلف 
لى االختالف بين هذه المنظمات من حيث توفير الخدمات، وجودتها، وطريقة وال بد من اإلشارة إ  .األطراف

تقديمها، ومدى مطابقتها للمعايير الدولية، والفئات المستهدفة منها، وجهوزيتها، وآلية عملها، والنطاق الجغرافي 
 .الذي تغطيه، ومقاربتها للموضوع

 
 :، ويمكن تلخيصه على الشكل اآلتيالتي تواجههاأما المشترك فيما بينها، فمعظمه على مستوى التحديات  
 

  توفير الخدمات التي ال تتطلب تكاليف مادية كبيرة، ومهارات متخصصة، وتجهيزات ومعدات
فقد تصدرت خدمات االستماع واإلرشاد االجتماعي، والمشورة، والدعم   .وأمكنة بالدرجة األولى

طتها خدمات إعادة التأهيل ذه المنظمات، وتوسالتي توفرها ه النفسي واالجتماعي قائمة الخدمات
وخدمات مركز الزيارة الواحدة، وأتت في أسفل القائمة خدمات اإليواء، وبالدرجة األخيرة 

وفي هذا الترتيب ما يدل على أن المنظمات ُتعاني من نقص في الجهوزية على   .الخدمات الطبية
 ؛ديةت والكادرات، والتجهيزات المامستوى توّفر الخبرا

  لم تتمكن المنظمات غير الحكومية من إيجاد آليات عمل متكاملة فيما بينها، ومع القطاعات
 ؛الحكومية

  للتوصل إلى منظومة متكاملة تستطيع أن توفر الخدمات كافة التي تحتاج إليها النساء الناجيات من
هيلية تطال مختلف العنف، بحيث تتضّمن تلك المنظومة خدمات قانونية، واجتماعية، وصحية، وتأ

ويتبّين ذلك من خالل ضعف نظم اإلحالة، إذ لم توفر الجمعيات . المناطق ومختلف الفئات
، ومن خالل محدودية توفر الخدمات في المائة 34المشاركة بالدراسة خدمات اإلحالة إال بنسبة 

 ام في األرياف والمناطق النائية؛بشكل ع
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 فقد شتتت المنظمات  . دة على مستوى تقديم الخدمةعدم بلورة هوية خاصة بكل منظمة على ح
ى هذا التوجه إلى أد. خالل توفير عدة خدمات للنساءأفقيًا وليس عموديًا، من  جهودها متجهة

فالعمل على المستوى الوقائي على سبيل المثال يختلف عن   .ضعف في التخصص في الخدمة
إذ لكل مجال فريق من األخصائيين  العمل على مستوى الحماية، وعن العمل على التأهيل،

وليس المطلوب تعدد الخدمات وتنوعها في المنظمة   .والكوادر، وعدد من اآلليات المختلفة
 احدة بشكل محترف وفعال ومأسستها؛الواحدة، إنما تنفيذ الخدمة الو

 تنشط فيه،  الذي عدم استعانة المنظمات بدراسات لحصر االحتياجات الفعلية للمدينة أو الحي السكني
 ود مراكز إيواء تكاد تكون فارغة؛ي أحيانًا إلى وجولتقدير مدى تقبل المجتمع لها، وهذا ما يؤد

  تبديد الكثير من الجهود والطاقات بسبب عدم توفر آليات مشتركة مع األجهزة الحكومية للمتابعة
دة التأهل وبناء والتنفيذ، وإليجاد فرص عمل للنساء الناجيات اللواتي خضعن لدورات في إعا

كذلك ال تتوفر آليات للتعاون مع السفارات والقنصليات لتسهيل إجراءات ترحيل النساء  . القدرات
 من العنف ومتابعتهن في بلدانهن؛ األجنبيات الناجيات

 ر عمل المنظمات غير الحكومية بالسياقات القانونية في البلدان التي تنشط فيها، ومن أبرز تأث
جراءات القانونية، وعدم وجود قانون خاص بالعنف األسري، وطول خصائصها ضعف اإل

 ضايا الحضانة وقضايا الخلع؛اإلجراءات القضائية، وصعوبة تنفيذ األحكام القضائية مثل ق

  ،تأثر عمل المنظمات بضعف خدمات البنية التحتية كانقطاع الكهرباء بشكل متكرر مثاًل 
المحدود ألجهزة  أو عدم حيازة النساء من ذوات الدخل ب عليه من انقطاع في الخدمة،وما يترت

 اتصال خاصة بهن؛

  تأثر عمل بعض المنظمات والعاملين فيها باألفكار النمطية السائدة في مجتمعاتها، مما أربك
أداءها، فتأثرت مقارباتها بثقافات مجتمعاتها، كاعتماد بعضها مثاًل مبدأ المصالحة بين المعّنف 

 ه على اإلجراءات القانونية؛تقديموالضحية، و

  اهتمام الجهات الممولة بتمويل األنشطة التي تعمل في األماكن الخطرة وأماكن الصراع، وتركيزها
 عمل على معالجة األسباب والوقاية؛على معالجة نتائج العنف، وذلك على حساب األنشطة التي ت

 وز نسبة الجمعيات التي تنفذ برامج قلة االهتمام بتأهيل مرتكبي العنف ضّد المرأة، إذ لم تتجا
 .في المائة من مجموع الجمعيات 21إلدارة الغضب نسبة 

 
والالفت على ضوء ما تقدم أن هذه المنظمات تسعى باستمرار إلى تطوير آليات عملها بالرغم من  

ال بد من اإلشارة و  .التحديات الكبرى التي تعترضها في توفير الخدمات للناجيات من العنف أو في الوقاية منه
إلى التوجهات الحديثة في عملها، كإشراك الشباب والرجال في أنشطتها، وعدم حصر اهتمامها بالنساء، وسعيها 

 .إلى تبادل الخبرات وإقامة الشراكات فيما بينها ومع القطاع العام، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية
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 اقتراحات لتطوير الخدمات  -ثالثًا
 
مها الحكومات في البلدان التي شملتها الدراسة للنساء ظر عن نوعية الخدمات التي تقدالنبغض  

النساء لم يعد مسألة  تقديم هذه الخدمات هو إقرار بأن العنف المرتكب بحق مجرد فإن الناجيات من العنف،
. المجتمعيخاصة محصورة بين جدران المنزل األسري، بل غدا قضية عامة مطروحة للنقاش على المستوى 

 هذا اإلقرار هو نتيجة للحركات المطلبية النسائية وألنشطة المنظمات غير الحكومية، واالتفاقيات الدولية، 
وهو ينتج أيضًا عن توسيع نطاق العناية الواجبة،   .المرأة لقضاء على كافة أشكال التمييز ضدما اتفاقية اسي ال

للقانون الدولي، أو مساءلة األطراف غير الدول على أعمال  سواء من خالل مطالبة الدول باالمتثال الكامل
ما العمل على إصالح جهة العنف ضد المرأة لدى وقوعه، إنالعنف التي ترتكبها، أو عدم االكتفاء بموا

 .التشريعات وإقامة العدل، وتوفير الخدمات، وااللتزام بالعمل الوقائي
 
أهمية تصّدي الجهات الحكومية وغير الحكومية لظاهرة ى هذا اإلقرار الضمني إلى زيادة الوعي بوأد 

فال بد في هذا اإلطار من اعتماد مقاربة شاملة   .العنف المرتكب بحق النساء من خالل التعاون في ما بينها
يشارك فيها جميع األطراف بمن فيهم النساء الناجيات ومرتكبي العنف أنفسهم، واإلحاطة بمختلف الحلقات التي 

 .وقايًة وحمايًة وتأهياًل: الصعدرة العنف أو نتجت عنها، وعلى مختلف سببت دائ
 
مة للنساء الناجيات من العنف في البلدان الحكومية وغير الحكومية المقد وفي إطار استعراض الخدمات 

ي لظاهرة العنف المرتكب بحق النساء وتحقيق الفعالية والجودة على عضاء في اإلسكوا، يتبين أن التصداأل
 :البلدان اتخاذ التدابير التاليةمستوى الخدمات يتطلب من 

 
  ،سن تشريعات تردع عن ارتكاب العنف بحق النساء وتؤمن الحماية القانونية للناجيات منه

ومن شأن هذه التدابير . وتطوير نظام قضائي فعال يحقق العدالة بين المواطنين والمواطنات
كسر حاجز الصمت، وتشجيعهن على اللجوء إلى مساعدة النساء الناجيات من العنف على 

وللمنظمات غير الحكومية دور أساسي في هذا االتجاه،   .المؤسسات الرسمية دون خوف أو تردد
من خالل إطالق حمالت مناصرة بمساعدة المحامين والناشطين الحقوقيين والقضاة من الرجال 

ة من أجل تسريع وضع هذه المختص والنساء، المناصرين لقضايا المرأة، للضغط على الجهات
 القوانين؛

  ،إيجاد آليات لتطبيق القوانين بشكل سليم وفعال وخال من التعقيدات واإلجراءات الروتينية 
ل على النساء الناجيات من العنف اعتماد السبل القانونية لنيل حقوقهن، ويمنع مطبقي بما يسّه
المتأثرين ( عدلية أو القضاء أو المؤسسات الطبيةسواء من أجهزة الشرطة أو الضابطة ال)القوانين 

ومن هذه األساليب على سبيل المثال  . ملتويةبالثقافة المهيمنة من اللجوء إلى أساليب أخرى 
استدعاء مصلحين، أو رجال دين، أو شيوخ قبيلة لحّل مشكلة النساء الناجيات من العنف حبيًا 

ويمكن وضع  . حقوق المرأة وإنسانيتها وكرامتها بنظرهم، وإن كان هذا الحل الحبي على حساب
مثل هذه اآلليات عندما تتضافر جهود القطاعات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، 

وساط األكاديمية، وطالب والمنظمات الدولية، ومنظمات األمم المتحدة، والناشطين الحقوقيين، واأل
 الجامعات؛

 معايير الدولية في التطبيق، وتوفير القدر الكافي من وضع مواد لتدريب المدربين ُتراعي ال
التدريب والتثقيف ألفراد الشرطة وموظفي العدالة الجزائية والممارسين والمهنيين المشاركين في 

ومن شأن هذا  . نظام العدالة الجنائية، وإطالعهم على جميع إتفاقيات حقوق اإلنسان ذات الصلة
في مختلف المجاالت، وأن ُيساعد على ردم الفجوة بين  التدريب أن يضمن تطبيق القوانين

 فاقات الدولية والقوانين المحلية؛اإلت
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  مأسسة نظام اإلحالة، من خالل العمل على بناء نظام متكامل يقوم على عقد شراكات فاعلة بين
طلب وهذا يت . األجهزة الحكومية والجمعيات األهلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالموضوع

مي خدمات الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية والعاملين في مجال تطبيق القانون تدريب مقد
 . والقضاء على كيفية تحديد الناجيات من العنف ومعالجتهن وإحالتهن بطريقة آمنة وفعالة
 وسيؤدي هذا التدريب إلى تحقيق التكامل بين الخدمات الطبية وخدمات العدالة الجنائية، وذلك

 ّد المرأة وتسجيلها والتصّدي لها؛ألغراض اإلبالغ عن أعمال العنف ض

  العمل على تحقيق مزيد من التنسيق والتشبيك والشراكات بين األجهزة الحكومية المعنية بتقديم
فتقديم   .الخدمات للناجيات من العنف والمنظمات غير الحكومية الناشطة في المجال نفسه

أما المنظمات غير الحكومية   .دراسة يقع بشكل كبير على عاتق الدولالخدمات الصحية وفقًا لل
. فتنشط في توفير خدمات المشورة واإليواء والخطوط الساخنة وبرامج التمكين وإعادة التأهيل

وهذا ما يستدعي العمل على توزيع المهام بحيث ال تتكرر خدمات معينة على حساب خدمات 
 ير الخدمة بشكل متكامل؛ويصعب توف أخرى، فتتبدد الجهود

  وال بد في هذا اإلطار من تبني نهج متكامل(Holistic Approach) في تقديم الخدمات للنساء 
احتياجاتهن متعددة، بدءًا بالخدمات المباشرة مثل الحماية  الناجيات من العنف، وال سيما أن

. إلى التمكين االقتصاديالقانونية، ثم اإليواء اآلمن واإلرشاد النفسي واالجتماعي، وصواًل 
ويفرض تبني النهج المتكامل بناء شراكات قوية بين المنظمات العاملة في مجال تقديم الخدمات 
للنساء الناجيات، تتجاوز الممارسات الشكلية وتتعداها إلى بناء رؤية موّحدة لتمكينهن وتأهيلهن 

ي نهج موّحد في تقديم لتسهيل عملية تبناألمم المتحدة  ويمكن االستعانة بمنظمات  .تأهياًل متكاماًل
الخدمات، وال سيما أن الدراسة بينت خطورة تبني عدة مناهج في تقديم الخدمات للنساء ضحايا 

المرأة  مع بشكل منسق إلى قضايا العنف ضدوسيؤدي النهج المتكامل إلى استجابة المجت  .العنف
مي الرعاية الصحية، ومراكز ابة، ومقدين الشرطة، ووكالء النيمن خالل خلق عالقات بناءة ب

 ؛اإليواء، والمنظمات غير الحكومية، والقيادات المجتمعية

 ما األرياف والمناطق النائية، ومختلف يس العمل على جعل الخدمات تطال مختلف المناطق ال
من ئمة المالتأمين البنية التحتية  بالفئات، بما فيها العامالت في المنازل والالجئات، وهذا يتطل

 ؛وكهرباءشبكة طرق ومواصالت 

 منظمات غير و المة من الحكومات أومراقبة نوعية الخدمات المقدذاتي  إجراء عمليات تقويم
 اعتماد مؤشرات قياس، والتحقق من مدى تطابقها مع المعايير الدولية، ما يتطلب الحكومية

 تقديم المساعدةقادرة على موارد بشرية إلى  يحتجن، خصوصًا وأن الناجيات من العنف محددة
كثير من التفاني والدقة والمهنية وااللتزام إلى  مهام تحتاجهذه والنفسية والجسدية واالجتماعية، 

أهمية في المناطق الريفية تزداد حتياجات الا علمًا أن ،بقواعد حماية الناجيات وفق المعايير الدولية
 ؛الناجيات من العنفلنساء لمعظم الخدمات األساسية إلى  التي تفتقر

  من خالل العمل  ،واجتماعيًا تمكين النساء الناجيات من العنف اقتصاديًالبرامج ووضع سياسات
ويتطلب تحقيق   .عمل لهنالتأمين فرص و جديدة مهاراتلوإكسابهن  وبناء قدراتهن على تأهيلهن

 نأتبين بعد أن  ماسي ، الالحكومية والمنظمات غير الحكوميةالتنسيق بين األجهزة  هذا األمر
من هي ف، المعنو المادي على الزوج أ هنعتمادايات ووالتعليمي للناج قتصاديالضعف الوضع ا

 ؛للعنف هنستمرار تعرضال الرئيسية األسباب
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 وتعزيز إليهانتباه النساء والرجال اوجذب من ضحايا العنف، ت المتاحة للنساء التعريف بالخدما ،
. لهاالمجتمع بصورة طبيعية من شأنه أن يخلق قبواًل عامًا  في وطرحها فتوفر الخدمة  .بها ثقتهم

غياب المعلومات الكافية عنها أو فقدان الثقة فيها تعد من  وأبالمقابل، إن عدم إتاحة الخدمات 
و طريق غياب حل أ ظل في العنفقيد تحت فات المعنتبقى إذ النساء،  عوامل استمرار العنف ضد

هناك مجموعة و  .على قبول العنف والتعايش معه التي تجبرهنثقافة السائدة وفي ظل ال ،للنجاة
 :، منهالتتمكن الجهات المقدمة للخدمات من بناء الثقة بخدماتهامن تحقيقها  شروط ال بد

 
تضمن سالمتها وحفظ  وتوفير كافة المرافق التي حترام خصوصية المرأة المتعرضة للعنفاأواًل،  

كشفت عن غياب غرف مخصصة سيما وأن الدراسة  ال  .جراءات القانونية الالزمةاإلاذ كرامتها أثناء اتخ
متناع عن الالتردد أو ا الحرج أوإلى  قد يعرض الناجية بلغات عن حاالت العنف، األمر الذيالستقبال النساء الم

 .بالغاإل
 
تبين أن نظام فقد ، رأةضد الم العنفحاالت  رصدي الخدمات الصحية في تطوير قدرات مقدمثانيًا،  

الخدمات  ومقدمفوبالتالي  ،اء تقريبًا في وقت ما من حياتهنكل الدول يتفاعل مع جميع النس الرعاية الصحية في
نهن من الممرضات والرائدات الصحيات التابعات لوزارة الصحة، في وضع استراتيجي يمّك ال سيما الصحية،

 .المناسبة وربطهن بخدمات الدعمالعنف اكتشاف ضحايا 
 
الذين تربطهم بها صلة أسرية أو  جراءات سالمة الناجية وسائر األشخاصمراعاة الشرطة إل، ثالثًا 
 .سفر هذه اإلجراءات عن درء أي أعمال عنف جديدةوضمان أن ُت ،جتماعيةا
 

  على مقاومتهن ، تعزز قدرتهالعنف للنساء الناجيات منالعمل على إيجاد بيئة مجتمعية داعمة ،
أهمية التواصل مع العائالت إلى  يشير وهذا ما  .مسؤولية وقوعه نله، وال تحّمننسانيتهتحترم إو

ر الدعم لبناتها بصورة ن توّفيمكنها أ ةفاألسر م المساعدة للنساء الناجيات،ورفع الوعي بكيفية تقدي
نية واإلنسانية الحقوق القانوحول ها توعيت تذا ما تمت المعلومات المناسبة، وإذا ما تلقصحية إ

 ؛المتاحة لهن الخدماتعن مدها بالمعلومات و للنساء

  ج م، واعتماد براوالعمل على تأهيل مرتكبي العنف نوع الجنسمقاربة الموضوع من منظور
ارات إدارة مه المشاكل بالحوار وإكسابهم ب الشباب والشابات على مهارات التفاوض وحّلتدّر

 ؛ين نفسيين واجتماعيينر مستشاربحضونفعاالت والغضب الا

  سيما الصحة والحقوق  ال ،ختصاصاتالمختلف افي  الشباب والشابات من طالب الجامعاتتوعية
س النوع االجتماعي، وتشجيعهم المبني على أساعلى أهمية مكافحة العنف  ،واإلعالم وعلم النفس

 ،طبيق القوانينمن قبل العاملين على ت أحيانًا رتكبنشاء مراصد للخروقات التي ُتإعلى 
 . والناجيات من العنف بشكل خاص رتكب بحق النساء بشكل عاماإلعالمية التي ُتخروقات الو

 ؛ة على المساءلة والمحاسبةشيع ثقافة حقوقية قائمن ُيوهذا من شأنه أ

  بذل جهود وقائية من خالل العمل على رفع مستوى الوعي بأهمية مكافحة العنف المبني على
عالميين اإلاعات الشبابية في الجامعات، ومع بالتعاون مع القطوذلك  ،جتماعيأساس النوع اال

على  قامة حمالت توعيةحقوقيين من منظمات المجتمع المدني، وإالناشطين العالميات واإلو
الجنسين من المواطنين إلى  هتتوّج في وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي الحقوق

 .والمواطنات



 

 

-61 -

 لدراسات السابقةملخص عن ا
 

 البحرين
 
 ،التقرير الوطني لمملكة البحرين ،(اإلسكوا)قتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اللجنة األمم المتحدة ا 

 .2119، 14+بيجين
 
إنجازه  جهود مملكة البحرين على صعيد النهوض بالمرأة، وتحديدًا ما تّم ،بشكل عامالتقرير  يستعرض 

عدة خدمات مقدمة للناجيات من العنف مع إلى  يشير التقريرو  .2116بحرين في عام بعد تقديم تقرير مملكة ال
والتي  ،2117فقد قامت وزارة التنمية االجتماعية بافتتاح دار األمان عام   .يواءالضوء على خدمات اإلتسليط 

دم خدمات اإليواء قأن مراكز اإليواء في البحرين ُت علمًا ،تختص بإيواء المتعرضات لحاالت العنف األسري
تأسيس مركز عائشة يتيم لإلرشاد األسري، وهي دار اإليواء  2117وتم عام  . للبحرينيات وغير البحرينيات

 .دة للمتعرضات للعنف األسريقدم خدمات متعّداألهلية الوحيدة التي ُت
 
، البحوثمركز البحرين للدراسات و :البحرين. ةالمرأ العنف الموجه ضد ،وآخرون يمال طنطاوآ 

2114. 
 
سيما وأن له مستويات مختلفة  تركز الدراسة على العنف الموجه ضد المرأة في المجتمع البحريني، ال 

  .ما بين المجالين سواء أكان في المجال الخاص أم العام، وإن كان هناك تداخاًل ،للمجال الممارس فيه طبقًا
السلوك أو الفعل الذي يصدر من أحد أطراف األسرة  هأن ، على اعتبارالمستويات ويعد العنف المنزلي أحد هذه

ضد الطرف اآلخر، وبصفة خاصة من الزوج ضد الزوجة، في ظل عالقة قوة غير متكافئة بينهما يعتقد فيها 
ة والتأديب للطرف األدنى تيح له السيطرة والرقابمما ُي الطرف األقوى أنه يملك ما ال يملكه الطرف اآلخر

 نه يملك حق السيطرة على المرأة ورقابتها وتأديبها حينما ال تمتثل فيه أنى أن الزوج يفترض ، بمعًااجتماعي
 .في ذلك كل أشكال العنف ًامستخدملما يمليه عليها 

 
 مصر

 
المقدمة للنساء ضحايا  الخدمات علىنظرة عامة ، المرأة العنف ضد ،USAIDالمجلس القومي للمرأة و 

 .2119 ،العنف
 
محور الدراسة هو   .في مصر لتقرير لمحة عامة عن الخدمات المتاحة للنساء ضحايا العنفيقدم هذا ا 

فات، بما في ذلك الخدمات حتياجات النساء المعّناخدمات الحماية المباشرة لمعالجة مجموعة أساسية من 
ذلك، يصف  إلى وباإلضافة  .الصحية والمالجئ وخدمات المشورة، وخطوط المساعدة، والخدمات القانونية

منع إلى  والتي تسعى ،التقرير المبادرات المدعومة من قبل المنظمات غير الحكومية في السنوات األخيرة
بعد القرارين الوزاريين الصادرين ف  .الوعينشر العنف ضد المرأة من خالل التغييرات القانونية واألبحاث و

ة مالجئ لحماية النساء الهاربات من العنف ، قامت وزارة التضامن االجتماعي بإنشاء سبع2111في عام 
المنظمات غير الحكومية المعينة  رعاية الباقي تحتبينما يعمل بشكل مباشر، للوزارة يتبع ها واحد من ،األسري

ستضافة اداف الرئيسية لمراكز اإليواء هي ن في النظام الداخلي للوزارة، فإن األهوكما هو مبّي. من قبل الوزارة
بغرض حمايتهن ومساعدتهن على التغلب على  ،ربات من العنف األسري في حالة الطوارئالنساء الها

تطوير إلى  باإلضافة ،الصعوبات وحل مشاكلهن وتقديم الخدمات االجتماعية والصحية والرعاية النفسية لهن
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جمعية تنمية ودعم  وقد قامت  .وثقافيًا مهاراتهن واالستثمار في قدراتهن وتأهيلهن للتكيف مع المجتمع مهنيًا
وهو  ،"بيت حواء" ،بتأسيس الملجأ الثامن إليواء النساء الهاربات من العنف األسري 2114في عام المرأة 

 .عن وزارة التضامن االجتماعي الوحيد الذي يعمل مستقاًلالمركز 
 
 .2114، المجتمع المصري والعنف ضد المرأة، "كوثر" مركز المرأة العربية للبحوث والتدريب 
 
والضرب  ،تتمثل في جرائم الشرف ضد المرأة في مصر أشكال العنف أسوأ أوضحت الدراسة أن 

والعنف في مكان  ،غتصاب في ظل الزوجيةالوا ،ستغالل الجنسيالوا ،اج المبكروالزو ،وختان اإلناث ،المبرح
حكومية للحد من ظاهرة الر سلط الدراسة الضوء على الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية وغيتو . العمل

 ،2111إلنجازات الحكومية في إنشاء المجلس القومي للمرأة سنة اتمثل أبرز تو  .العنف ضد المرأة في مصر
إنشاء محكمة األسرة والمجلس إلى  باإلضافة ،والذي يغلب عليه طابع التخطيط والتنسيق فقط دون التنفيذ

مكتب إرشاد وعالج نفسي لمساعدة  141شؤون االجتماعية بفتح وقد قامت وزارة ال . القومي لحقوق اإلنسان

المنظمات غير أما   .محافظاتأربع في من العنف مراكز لحماية المرأة أربعة وإنشاء  ،ضحايا العنف األسري
من ثّم ضات للعنف وفقد قام العديد منها بإنشاء مراكز مساعدة قانونية واجتماعية للنساء المتعّر ،حكوميةال

 .حقوقهن وكيفية الحصول عليهاحول  بتوعية النساءقيامها ، إلى جانب الجهات المختصةإلى  نلهتحوي
 

 العراق
 
 .2111، المدنيون العراقيون تحت النار ،منظمة العفو الدولية 
 
 وأ ،أو أنشطتهم السياسية ،ر بسبب عملهم المهنيضين للخطيركز هذا التقرير على المدنيين المعّر 

ن الحكومة العراقية لم توفر مالجئ أإلى  خلصفي ،لخدمات المقدمة للمعنفاتبا ًاالتقرير مسحم ديقو . هويتهم
وإن كانت  ،إقليم كردستان العراق فيرة متوفالعديد من هذه المالجئ فيما  ،إليواء الهاربات من العنف األسري

والجدير ذكره أنه في  . للخطر توفير حل دائم للنساء المعرضاتدون قصيرة أو متوسطة األجل  توفر حلواًل
وضباط  ،شارك موظفو المأوى المخصص لحماية وإيواء النساء الهاربات من العنفُي ،كردستان العراق

طلب من ما ُي وعادًة ،الهاربة لعائلتها المرأةفي مفاوضات حول عودة  ،وقادة المجتمعات المحلية ،الشرطة
يتواجد في العراق وكردستان العراق العديد من المنظمات غير و . األسرة التوقيع على تعهد بعدم المساس بها

قامت منظمة أسودا  ،على سبيل المثالف  .الحكومية التي توفر مراكز إيواء للنساء الهاربات من العنف األسري
(ASUDA)  نساء تقديم يد المساعدة واإليواء للإلى  حكومية بإنشاء بيت لإليواء في مدينة السليمانية يهدفالغير

 .الهاربات من العنف األسري
 

 األردن
 
 .2119، 14+التقرير الوطني للمملكة األردنية الهاشمية بيجين ،اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة 
 
يرصد هذا التقرير اإلنجازات التي حققها األردن فيما يتعلق بمتابعة منهاج عمل بيجين خالل الفترة  

رجعيًا يسهم في تطوير السياسات واالستراتيجيات والخطط والبرامج التي ل إطارًا م، ويشّك2116-2119
إلى  تطرقيالمرأة و بالعنف ضّد خاصًا ن التقرير محورًاتضّمي. االرتقاء بواقع المرأة األردنيةتهدف إلى 

فقد احتل محور مناهضة العنف ضد المرأة  في هذا المجال، السياسات واإلحصاءات والمشروعات الناجحة
وفي إطار حماية األسرة ورعايتها، . 2119-2116بين همية بارزة ضمن برامج ومشاريع المؤسسات الوطنية أ
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أدرك األردن أن الهدف األساس هو المحافظة على األسرة وكينونتها، وعلى منظومة قيمها الراسخة واألصيلة، 
، الذي ُيعد أول قانون على 2118ة لسن( 4)لذلك فقد تم دعمها بصدور قانون الحماية من العنف األسري رقم 

  .ضمنها ويلزم التبليغ عن العنف تهاصوصيعطيها خمستوى الوطن العربي يتحدث عن حماية األسرة وُي
 ،ما اللجنة الوطنيةأ  ".شمعة"مناهضة العنف ضد المرأة شبكة  2118 مارس/أطلقت اللجنة الوطنية في آذارو

ل من قبل الوكالة المرأة، بدعم من فريدوم هاوس الممّو ىشكاو مكتب 2119فبراير /شباط 11فقد أطلقت في 
المرأة في إطار األسرة أو  المختصة بحاالت العنف والتمييز ضّد ىاألمريكية للتنمية الدولية، الستقبال الشكاو

عليها الدستور  العمل أو في الحياة العامة، ومساعدة النساء وتمكينهن للحصول على حقوقهن التي نّص
زيادة الوعي االجتماعي العام بقضايا العنف لقوانين الوطنية واالتفاقيات والمعاهدات الدولية المعتمدة، ووال

  . حكوميةالحكومية أو غير ، الكافة لتنسيق الكامل مع الجهات المعنيةباالمرأة، وذلك  والتمييز ضّد
 .طارات والفجوات والتحديات في هذا اإلتناول التقرير العقبكما ي

 
 .2118، تقييم الوضع في األردن: المرأة العنف ضّد ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 
يعرض التقرير نتائج التقييم القطري لألردن فيما يتعلق بأصحاب المصلحة العاملة في مجال العنف  

على المرأة، ويلخص نتائج تحليل الثغرات في التشريعات والسياسات والخدمات والقدرات المتاحة  ضّد
عتبر التجربة األردنية في توفير مالجئ إيواء للهاربات من ُتو  .المرأة المستوى الوطني لمكافحة العنف ضّد

 ىعنقامت وزارة التنمية االجتماعية بإنشاء دار الوفاق التي ُت ،2117ففي عام   .ما العنف األسري حديثة نوعًا
الغذاء والملبس والخدمات الصحية إلى  باإلضافة ،توفير إقامة آمنة للنساء الهاربات من العنف األسريب

والجدير ذكره أن معظم الحاالت المحولة لدار  . والمشورة للنساء واألطفال الذين يلتمسون األمان والدعم
تستطيع الناجية  المرأة بأن علمًا ،االجتماعية أو إدارة حماية األسرةتكون عن طريق وزارة التنمية  ءاإليوا

 .أشهر فقط 4إلى  3ملجأ لفترة البقاء في ال
 
ستيعاب النساء العلى إنشاء ملجأ  ،وميةوهو منظمة غير حك ،تحاد المرأة األردنيةاعمل يكذلك،  

ويتلقى االتحاد الحاالت من مختلف  ،1991والمتعرضات للعنف األسري منذ أواخر  فات أسريًاالمعّن
ولقد ساعدت   .يا بما في ذلك إعادة التأهيل المهنييعمل على تقديم مجموعة من الخدمات للضحافالمؤسسات، 

ثقة مختلف  اكتساب االتحادتحاد وآليات االستجابة الفورية للهاربات من العنف على لالالخبرة الطويلة 
وبالتالي الحصول على إحاالت من مختلف المنظمات بما في ذلك إدارة  ،حكوميةالالمنظمات الحكومية وغير 

 .ات الحكومية األخرىحماية األسرة والجه
 

 الكويت
 
 .2111 ،2111تقرير حقوق اإلنسان  ،مكتب الكويت الديمقراطي وحقوق اإلنسان والعمل 
 
ن الحكومة ال توفر أي مالجئ للنساء الهاربات من أإلى  2111نسان لعام خلص تقرير حقوق اإلي 

الجئ للنساء الهاربات من العنف ال تتواجد أي منظمات غير حكومية تعمل على توفير مو  .ألسريالعنف ا
 .األسري

 
دراسة عن قضايا   .إدارة اإلحصاء والبحوث –قطاع تكنولوجيا المعلومات واإلحصاء  – وزارة العدل 

 .2119-2117المرأة خالل الفترة  االعتداء والعنف ضّد
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حجم المشكلة في للتعرف على على المرأة ستعرض التقرير بعض اآلثار الناتجة عن العنف واالعتداء ي 
وتصنيفها  ،خالل السنوات العشر السابقةوعددها مام القضاء ل حجم القضايا المنظورة أتناوكما ي ،الكويت

متهمين فيها والنتيجتها النيابات وإلى  يا المقدمةاكذلك يتطرق لعدد القض  .بحسب التهمة ونوع االعتداء
 .ويصنفهم حسب التهمة

 
 لبنان

 
 .لبنان –التقدم وسط المقاومة : لمرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقياحقوق ا، فريدوم هاوس 

 .2111: ركيونيو
 
ن الحكومة أإلى يشير و  .األوسط مع التركيز على لبنان عرض هذا التقرير حقوق المرأة في الشرقي 

حكومية الغير وقد بادرت بعض المنظمات   .ية ال توفر أي مالجئ للنساء الهاربات من العنف األسريناللبنا
قامت كل من منظمة كفى، والهيئة ف ،بإنشاء مشاريع مختلفة في محاولة لكسر الصمت بشأن العنف األسري

خطوط الساخنة على البتوفير  ،اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، والجمعية المسيحية للشابات المسيحيات
كما توفر للنساء  ،لة والحصول على المشورةاإلبالغ عن سوء المعامبلضحايا لساعة التي تسمح  26مدار 

الهاربات من العنف األسري المشورة القانونية المجانية والمأوى واألخصائيين االجتماعيين في جميع مراحل 
 .معالجتهن وحمايتهن

 
 .2111، نساء يواجهن العنف ،ومنظمة أوكسفام بريطانيا" كفى عنف واستغالل"منظمة  
 
لعنف ضد المرأة في المجتمع اللبناني واآلليات المتبعة من قبل المنظمات غير تناول هذه الدراسة ات 
سلط يالجزء األول  :ةيثالثة أجزاء رئيسإلى  قسم الدراسةُتو  .همن في هذا المجال للحّد ينحكومية والناشطال

اجهة العنف ضد كنوع من أنواع مو الثقافي المجتمعالضوء على الدراسات األدبية اللبنانية التي طرحت على 
عدد من النساء المعنفات الالتي قمن بالتبليغ على لدراسة ميدانية أجريت  ص الجزء الثاني تحلياًللّخوي ؛المرأة

اآلليات المتبعة من المنظمات غير فيتمحور حول الجزء الثالث أما  ؛عن حاالت عنف أسري تعرضن له
ن الدراسة أن هذه المنظمات توفر بّيوت  .عنف ضد المرأةحكومية في لبنان واالتجاهات الراهنة في مناهضة الال

كما تعمل على تقديم المشورة الصحية والقانونية  ،فةاالستقبال واالستماع والمساندة المعنوية للمرأة المعّن
 .لهاوالتأهيل المهني  –متى دعت الحاجة  – اإليواءإلى  والنفسية وصواًل

 
 مانسلطنة ُع

 
. مانُع –التقدم وسط مقاومة : مرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقياحقوق الفريدوم هاوس،  

 .2111 :ركيونيو
 
ن أإلى  ريشيو ،مانعرض هذا التقرير حقوق المرأة في الشرق األوسط مع التركيز على سلطنة ُعي 

قتة للنساء شرف عليها وزارة التنمية االجتماعية، تعمل على تقديم مساعدات مؤجمعية المرأة العمانية التي ُت
دعاءات قضائية ضد ا، حيث توفر لهن مأوى لفترة محدودة فقط وال تساعدهن في تقديم المعنفات أسريًا
تعمل على تشجيع النساء المعنفات على طلب المساعدة والحماية من  ،عن ذلك وعوضًا. المعتدين عليهن

تعمل على توفير مالجئ للنساء  ال يوجد أي منظمات غير حكوميةو  .أسرهن وليس من الشرطة أو المحاكم
 .الهاربات من العنف األسري
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 لسطينف
 
الحالة االجتماعية واالقتصادية  ،(اإلسكوا)لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  

 .2112، 2112-2111للمرأة الفلسطينية 
 
  خالل الفترة واالجتماعيةدية يستعرض هذا التقرير حالة النساء والفتيات الفلسطينيات االقتصا 

الضفة  في مركزينوجود إلى  ويشير التقرير . لهن ويسلط الضوء على الخدمات المتوفرة 2111-2112
أحد هذين   .ر أي مركز في قطاع غزةال يتوّففيما لنساء والفتيات الهاربات من العنف األسري، االغربية إليواء 

تم وقد  ،قدم خدمات طويلة األمدُي –مركز المحور  – اآلخر في حين أن قدم خدمات إيواء انتقالية،المركزين ُي
امرأة  31ستيعابية في المتوسط الا تهتحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية، وتبلغ قدر 2117ه في عام ؤإنشا

 تشمل المشورة والدعم النفسي والقانوني ،ويوفر المركز خدمات متعددة للناجيات من العنف. مع أطفالهن
منظمات غير حكومية تعمل على توفير مالجئ للنساء  ةال توجد أيو. الفرص التعليمية والتدريب المهنيو

 .الهاربات من العنف األسري
 

 قطر
 
 .2119 ،14+التقرير الوطني لدولة قطر بيجين ،المجلس األعلى لشؤون المرأة 
 
 اجتماعيًا تحواًل ،تها جياًل واحدًامّد خالل فترة ال تتجاوز ،قتن دولة قطر قد حّقأإلى  ر التقريريشي 

 مقارنة ،دليل التنمية البشريةفي دولة  179بين  36المرتبة إلى  2118تقدمت بحلول عام ف، واقتصادياً متميزًا
بالنسبة  نفسها كما حققت دولة قطر تطورًا كبيرًا في الفترة . التي شغلتها قبل عقد من الزمن 47بالمرتبة 

وفيما يخص الخدمات المقدمة للمعنفات، فقد تم إنشاء دور إليواء النساء المتعرضات  . أةللنهوض بوضع المر
 13تاريخ ب( 14/2113)للعنف هي الدار القطرية لإليواء والرعاية اإلنسانية بموجب قرار مجلس الوزراء 

قطرية بع للمؤسسة التتوهي )تجار بالبشر وتقديم الحماية والرعاية لهم إليواء ضحايا اإل 2113أبريل /نيسان
تتبع و) 2117ودار األمان إليواء المتعرضين للعنف من النساء واألطفال في عام ، (تجار بالبشرإللمكافحة ا

 (.لمرأةللمؤسسة القطرية لحماية الطفل وا
 

 السودان
 
 .2114، المرأة األسباب والمعالجات العنف األسري ضّد ،"نارد"فية الريالتنمية و التغذيةمركز  
 
أن ، والدراسة أن العنف األسري للمرأة يشمل العنف الجسدي واللفظي والمعنوي والجنسيهذه وضح ت 

إلى  ر الدراسةيشتكما  . عد أول أشكال العنف األسري يليه الزواج المبكر وختان اإلناثالتمييز ضد المرأة ُي
من قبل " المرأة العنف ضّد"لجنة إنشاء إلى  الجهود الحكومية المبذولة للحد من العنف األسري والتي أدت

حكومية على الالعديد من المنظمات الوطنية وجمعيات المرأة غير باإلضافة إلى عمل  ،وزارة العدل السودانية
تمكين النساء وتعميق معرفتهن بحقوقهن عن و إقامة شبكة لمناهضة العنف ضد المرأة للحد من هذه الظاهرة

بحث هذه  وتشير الدراسة كذلك إلى . العمل الخاصة بالعنف ضد المرأةطريق عقد الدورات والندوات وورش 
سن وتشريع قوانين  المنظمات والجمعيات في القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة وآليات تنفيذها ومحاولة

 .المرأة جديدة رادعة للعنف ضّد
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 الجمهورية العربية السورية
 
: الجمهورية العربية السورية ،2111تقرير حقوق اإلنسان  ،مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل 

2112. 
 
ر أي مالجئ للنساء الهاربات من الحكومة ال توّف ّنأإلى  2111نسان لعام خلص تقرير حقوق اإلي 

دير راهبات الراعي الصالح في دمشق بتشغيل مأوى يقوم و  .الجمهورية العربية السوريةفي  العنف األسري
باإلضافة  ،ساعة 26يستقبل المعنفات على مدار هو و ،ت من العنف األسري في حاالت الطوارئللنساء الهاربا

 والجدير ذكره تعاون رجال الشرطة في إحالة النساء ؛لتوفير خط هاتفي ساخن للنساء ضحايا العنف األسري
ألمل وجمعية تنظيم من جمعية تنمية دور المرأة ومؤسسة واحة ا تعمل كّل ،ذلكإلى  باإلضافة .الملجأإلى 

 .األسرة السورية على تقديم اإلرشاد النفسي والعائلي للنساء المعنفات
 
الجمهورية العربية دراسة كيفية معمقة حول العنف ضد المرأة في  ،الهيئة السورية لشؤون األسرة 

 .2111، السورية
 
ول دراسة نظرية واجتماعية قدم القسم األي  .ثالثة أقسامفي الدراسة ظاهرة العنف ضد المرأة ي تغط 

بكل ما يخص االهتمام الدولي بقضية يحيط و ،الجمهورية العربية السوريةعن ظاهرة العنف ضد المرأة في 
وما نصت عليه المؤتمرات  ،الهيئات الدوليةدور و ،وخلفيات ذلك االهتمام عالميًا ،العنف ضد المرأة

واقع العنف والتمييز ضد المرأة في أيضًا ل هذا القسم تناويو  .لدوليةواالتفاقيات والنصوص والصكوك ا
شتمل على دراسة معمقة عن العنف ضد يكما  ،وأنواع العنف وأسبابه ونتائجه الجمهورية العربية السورية

واقع خدمات باإلضافة إلى ن فيها التمييز القوانين واألحكام التي يتبّيُتستعرض فيه  ،المرأة من منظور حقوقي
حدد يالمرأة و لقسم األول دراسة تحليلية معمقة عن العنف ضدل مقديأما القسم الثاني ف . الحماية للنساءوالرعاية 

عتمد طرائق منهجية تشتمل على ثالث دراسات كيفية معمقة يو ،للدراسة وموضوعاتها وأهدافها منهجيًا طارًاإ
نتائج إلى  دةقبلية المقترحة والمستِنخطط العمل المستلشتمل على ملخص فيأما القسم الثالث و . في البحث

 نتائج طرائق البحث المنهجية إلى  باإلضافة ،الجتماعية واإلحصائية والقانونيةالدراسات النظرية وا
 .المعمقة والكيفية

 
 اإلمارات العربية المتحدة

 
لمحة عن : ةالنساء في دولة اإلمارات العربية المتحد ،وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي 

 .2118 ،التقدم المحرز
 
اتخاذ تدابير لمساعدة النساء ضحايا إلى  عمدإذ ت ،لقضايا المرأة كبيرًا الحكومة اإلماراتية اهتمامًاتولي  

وعليه تم إنشاء مأوى دبي لرعاية النساء  . العنف األسري واإلهمال الالتي يعانين من سوء المعاملة األسرية
توفير الدعم والرعاية النفسية للنساء الهاربات من العنف األسري من  ذي يعمل علىوال 2117واألطفال عام 

كما وتم  . تجار بالبشراإلبما في ذلك ضحايا سوء المعاملة والجرائم مثل جرائم  ،مختلف الجنسيات والخلفيات
الجتماعي التابعة إنشاء منظمات أخرى تعمل على تقديم خدمات اجتماعية مماثلة لمأوى دبي هي مركز الدعم ا

 .ظبي وإدارة رعاية حقوق اإلنسان التي تدار من قبل شرطة دبي لشرطة أبو
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 Mafiwasta  دولة : تقرير الظل للدولة ،المرأة المعنية بالقضاء على التمييز ضدولجنة األمم المتحدة
 .2119، ةاإلمارات العربية المتحد

 
ير حكومية تعمل على توفير مالجئ للنساء الهاربات عدم تواجد أي منظمات غإلى  شير تقرير الظّلُي 

مدينة "إنشاء مأوى  تّم ،2111ه في عام والجدير ذكره أّن. في اإلمارات العربية المتحدة من العنف األسري
خدمات اإليواء للنساء الهاربات لتوفير عتبر أول مأوى غير حكومي في البالد وُي ،(The City of Hope)" األمل

 .2118ام عتم إيقاف عمله كمأوى للنساء  هإال أن ،ألسريمن العنف ا
 

 دراسات متفرقة
 
 تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضّد ،الدورة الخامسة والستون – تقرير األمين العام 

 .2111 ،المرأة

 
جمعية بشأن تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، أكدت ال ٣٦/٥١١في القرار  

العامة من جديد التزام الدول كافة بتعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وسلمت بأن السبب 
الجذري للعنف ضد المرأة يكمن في عدم تكافؤ عالقات القوة بين الرجل والمرأة، وبأن جميع أشكال العنف ضد 

األمين إلى  وطلبت الجمعية العامة  .اتهستفادة من قدراالاشكل عقبة رئيسية تحول دون تمكن المرأة من المرأة ُت
يتضمن المعلومات المقدمة من الدول عن أنشطة  تقريرًا ،ا الخامسة والستينتهفي دور، العام أن يقدم إليها

المقدمة؛ يمّثل الفرع األول  :فروعأربعة إلى  التقريرهذا  وينقسم  .ا لتنفيذ هذا القراربهالمتابعة التي قامت 
فيما  الفرع الثالث التدابير المبلغة من الدول األعضاء؛يتناول يتناول الفرع الثاني المعلومات األساسية؛ وو

 .الفرع الرابع االستنتاجات والتوصياتيتضّمن 
 
 Ending Violence Against)، الفعلإلى  من الكالم: إنهاء العنف ضد المرأة ،األمين العام لألمم المتحدة 

Women: From Words to Action) ،2114. 
 
توضح هذه الدراسة العديد من أشكال ومظاهر العنف ضد المرأة في األسرة والمجتمع والمؤسسات  

ويخترق  ،على مختلف مراحل حياة المرأة يمتد العنف بأشكالهف.  عاني من الصراع المسلحواألماكن التي ُت
أن العنف إلى  وتشير الدراسة . ف المختلفة بعضها البعضعزز أشكال العنما ُت غالبًاو ،والخاصالعام  ينالقطاع

نفسي الاإليذاء بشكل أن يكون  أيضًا هيأخذ الشكل المادي المباشر، ولكن يمكن ،في كثير من األحيان ،ضد المرأة
شير ، ُتالمعترف بها مختلفة للعنف ضد المرأةالمظاهرالألشكال واوعلى الرغم من . قتصادياالوالحرمان 

 .ن البيانات الشاملة لمسح أشكال هذا العنف ال تزال غير كافيةأإلى  الدراسة
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 المرفق
 

 الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المشاركة بالدراسة
 

 الدولة اسم المنظمة

 العراق مركز تقدم من أجل النساء

 منظمة أور لثقافة المرأة والطفل

 مركز الرافدين لضمان حقوق اإلنسان

 (إقليم كردستان، محافظة دهوك)لدمقرطة الشباب منظمة الند 

 جمعية المرأة لخير المرأة

 جماعة الالعنف الطالبية

 جمعية نساء بغداد

 منتدى المحبة والسالم للطلبة والشباب

 نساء من أجل السالم

 رابطة المرأة العراقية

 اإلنسان لحقوق ساوه منظمة

 مركز االستماع واإلرشاد وتقديم الخدمات للنساء المعنفات/طفلجمعية التقوى لحقوق المرأة وال

 منظمة المسلة لتنمية الموارد البشرية

 فلسطين مركز المراة لإلرشاد القانوني واالجتماعي

 البحرين مركز عائشة يتيم لإلرشاد األسري التابع لجمعية نهضة فتاة البحرين

 األردن العون القانوني-أرض

 تضامن النساء األردنيجمعية معهد 

 مؤسسة نهر األردن

 ميزان للقانون

 المتحدة اإلمارات العربية مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال

 لبنان الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة

 مركز مساندة المرأة –الجمعية المسيحية للشابات، بيروت 

 جمعية النجدة االجتماعية

 سائي الديمقراطي اللبنانيالتجمع الن

 جمعية جماعة مريم ومرتا

 مديرية الصحة االجتماعية – مؤسسة رفيق الحريري

 السودان مجموعة المبادرات النسائية

 المنظمة الوطنية للمرأة السودانية

 المغرب اتحاد العمل النسائي

 الجمهورية العربية السورية مركز تنمية المرأة

 اليمن مناتحاد نساء الي

 مصر جمعيه المرأة والتنمية

 جمعية أصداء لالرتقاء بالصم وضعاف السمع
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