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 »أنا سوزانا فيالران، من ليام بريو، استاذة يف الدراسات االجتامعية والصحافة. بدأت

 يف العمل السيايس منذ عمر السابعة عرش عاما. أعيش مفارقة أنا امرأة قوية،

 معروفة ومعرتف بها يف جميع أنحاء بريو، ويف الوقت نفسه أنا هنا ألقدم شهاديت

 كضحية )...(  بدأت املضايقات ضدي خالل حملتي االنتخابية لرئاسة البلدية )ليام(

 واستمرت هذه املضايقات ملدة خمس سنوات. خمس سنوات من املعاناة ، خمس

سنوات من الهجامت والتهديدات الوحشية  املتواصلة.«



شكر وتقدير 
 تطوير هذا الربنامج التوجيهي يف إطار مبادرة املعهد الدميقراطي الوطني #ليست  التكلفة: وقف العنف ضد املرأة يف

الجهود. لهذه  امتنانه  املعهد عن  يعرب  الناس.  الشاق ولجهود كثري من  للعمل  تتويج  السياسة، هو 

 وضعت هذه اإلرشادات من قبل فريق املعهد الدميقراطي الوطني للجندر واملرأة والدميقراطية )GWD(  تحت قيادة
شكر التقرير.   لهذا  الرئيسة  الكاتبة  وهي  هوبارد  كارولني  االجتامعي  النوع  مستشارة  بيبريا.  ساندرا  الفريق   مديرة 

التقرير. تحرير  لصياغتهم ودعم  لكلري ديسوي وكوري جرير  خاص 

 واستفاد أيضا هذا الربنامج من العمل الشاق الذي قام به فريق اإلنتاج لدينا يف املعهد، مبا يف ذلك تحرير كايث جيست
الوطني الدميقراطي  املعهد  الزمالء حول شبكة  من  املراجعني  من  لفريقنا  أرزيت. شكرا جزيال  ستيفاين  تصميم   وعمل 
وكريستينا طاهر  وفرحا  دانيشش  بريتاين  وتحديدا:  التقرير؛  هذا  ملسودات  واملشورة  املراجعة  خدمات  قدموا   الذين 
عىل حاوي  أسيل  ترجمة  و  دنهام,  جويل  بجارنغارد,  إيلني  الدكتورة  إىل  بالشكر  نتوجه  كام  كونيس.  ولورين   جيفرس 

املنشور. هذا  بشأن  ومشورتهم  تعليقاتهم 

التكلفة. نود أن نشكر برنامج مبادرة #ليست  العمل األسايس ومخرجات  اإلرشادية مل تكن ممكنة دون  الوثيقة   هذه 
تقني كمستشار  لعملها  روتجرز  جامعة  من  كروك  لينا  منى  الدكتورة  ذلك  يف  مبا  املبادرة،  يف  املشاركني  من   العديد 

الربنامج. التعاون وتقديم اإلرشادات واآلراء يف  الذين واصلوا  للمبادرة، وجميع األفراد واملؤسسات 

لهذا التمويل  وتوفري  للدميقراطية  الوطني  الصندوق  منح  برنامج  قدمه  الذي  للدعم  امتنانه  عن  املعهد  يعرب   وأخريا 

املرشوع.

)NDI( نبذة عن املعهد الدميقراطي الوطني
لتطلعات تستجيب  وغري حكومية،  منحازة،  وغري  ربحية،  غري  منظمة  هو  الدولية  للشؤون  الوطني  الدميقراطي   املعهد 
منذ املعهد  األساسية. عمل  اإلنسان  وتعزز حقوق  تقر  للعيش يف مجتمعات دميقراطية،  العامل  أنحاء   الناس من جميع 
الدميقراطية،عن طريق املؤسسات واملامرسات  املحليني عىل دعم وتعزيز  وبالتعاون مع رشكائه  العام 3891   نشأته يف 
واالنفتاح املواطنني  االنتخابات وتعزيز مشاركة  والربملانات وحامية  املدين  املجتمع  السياسية ومنظامت  األحزاب   متكني 

الحكومة. ومساءلة 

املعهد يعمل  العامل.  حول  للمرأة  السياسية  املشاركة  تعزيز  عىل  تعمل  رائدة،  منظمة  هو  الوطني  الدميقراطي   املعهد 
خالل من  الدميقراطي.  للتغيري  ودعامً  والرشاكة  للمساواة  تحقيقاً  والقيادة،  واملنافسة  املشاركة  من  النساء  متكني   عىل 
الوطني يدعم تطلعات الدميقراطي  املعهد  بلداً.  الخربة يف 231  العاملية وباالعتامد عىل ثالثة عقود من   تعبئة شبكاته 
املتعدد الوطني  الدميقراطي  املعهد  نهج  للمواطنني.  تستجيب  شاملة  وحوكمة  الجنسني  بني  املساواة  أجل  من   املرأة 
مشرتكة كعوامل  تعمل  األساسية  املبادئ  بعض  ولكن  واحد،  دميقراطي  منوذج  يوجد  ال  أنه  رسالة:  يعزز   الجنسيات 

الدميقراطيات. لجميع 
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متهيد
تاريخياً؛ العنف ضد املرأة يف السياسة ظاهرة خفية إىل حد كبري، ولكنه ميثل شاغال حقيقيا وخطري لجميع العاملني عىل تعزيز 

الدميقراطيات يف جميع أنحاء العامل. ال ميكن السامح باستمرار هذا العنف. العنف ضد النساء الناشطات سياسيا يعيق بناء 

دميقراطيات مستدامة وقادرة عىل الصمود، من شأنها أن تستفيد من السياسة املبنية عىل االندماج واملساواة. فهو يشمل 

النظر عن دورهّن  - برصف  اإلنرتنت  أو عرب  - سواء  بشكل شخيص مبارش  النساء  السياسية ويستهدف  القطاعات  جميع 

السيايس أو سنهّن أو خلفيتهّن أو مركزهّن. كظاهرة عامة؛ ميكن للعنف يف السياسة أن يؤثر بالطبع عىل الرجال والنساء 

عىل حد سواء، بغض النظر عن بلدهم أو موقفهم. ولكن تركز هذه الوثيقة عىل العنف ضد املرأة كقضية محددة. تنطوي 

عىل مشكلة خطرية تعيق مشاركة املرأة يف العملية السياسية، وتقوض الدميقراطية، كام متثل خرقا جوهريا لكرامة املرأة، 

وتشكل عائقا خطريا أمام املساواة بني الجنسني.إن التعاريف التقليدية للعنف يف مجال السياسة  مل تستوعب أعامل العنف 

والتهديدات ضد املرأة بسبب جنسها.  املعايري الجنسانية متثل دورا هاما يف تحديد الكيفية واألسباب التي تعرض املرأة للعنف 

يف السياسة، وتؤثر يف أنواع األعامل التي تستخدم ملنع أو للسيطرة عىل مشاركة النساء، فكثريا ما تتعرض النساء ألنواع معينة 

من العنف والتخويف التي نادرا ما تؤثر عىل الرجال. وباإلضافة إىل ذلك، يف حاالت كثرية، أعامل العنف املرتكبة بدوافع غري 

متعلقة بالنوع االجتامعي لها أثر أكرب عىل النساء بصورة غري متناسبة مع أعامل العنف التي يتعرض لها الرجال، وذلك ألن 

النساء يشغلن مركزا ثانويا يف املجتمع وأكرث تعرضا للهجوم والعداء.

هناك حاجة إىل زيادة الوعي بهذه املسألة، ووضع قواعد ومعايري جديدة ضد هذا العنف، وبناء عمليات لتسجيل الشكاوى 

العنف. وللقيام بذلك يجب عىل جميع  النساء، ومعاقبة مرتكبي أعامل  العنف من  والرد عليها، وتوفري الخدمات لضحايا 

أصحاب املصلحة املعنيني االلتزام بالعمل معا ملواجهة العنف ضد املرأة، مبا يسهم يف تعزيز الثقافة واملامرسات الدميقراطية، 

وتحقيق مجتمعات مزدهرة وقوية. تهدف هذه الوثيقة إىل تقديم توجيهات بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف، والرتكيز عىل 

مامريس الدميقراطية عىل وجه الخصوص، بوصفهم جامعة ذات وضع معترب، لوضع وتنفيذ برامج للقضاء عىل العنف ضد 

النساء الناشطات سياسيا.

ويرتكز الكثري من العمل الذي يتعني القيام به اآلن عىل جمع البيانات وإجراء البحوث لتحسني الجهود القامئة، أو البدء يف 
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جمع املعلومات عن هذه الظاهرة كأولوية، إزاء قضية العنف ضد املرأة التي تم التغايض عنها بشكل مستمر وظل اإلبالغ 

عن أشكال العنف الذي تواجه النساء غري كاٍف، فإن جمع البيانات عىل أي مستوى، من املحلية إىل العاملية، ميكن أن ميثل 

هدفا للعاملني يف هذا الصدد يف حد ذاته، وهو جزء أسايس يف بدء وزيادة الوعي حول هذه الظاهرة ومعالجتها. دراسة وفهم 

العنف ضد املرأة سيمكن من استخدام منهجيات وأنشطة أخرى عىل نحو أكرث فعالية، وقد يتيح املجال إليجاد اسرتاتيجيات 

جديدة ومبتكرة. يف نهاية املطاف؛ هدف املعهد الدميقراطي الوطني هو مساعدة العاملني بهذا الصدد حول العامل عىل فهم 

املشكلة ومعالجتها، ورفع مستوى الوعي حول واقع وتأثري العنف ضد املرأة، وإرشاك مجموعة واسعة من الرشكاء من كل 

القطاعات ملعالجة هذه الظاهرة وانهائها.
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املقدمة 
املرأة حققت مكاسب يف الحياة السياسية إذ تقدمت نحو املساواة. نسبة النساء يف الربملانات عىل الصعيد العاملي تضاعفت 

األحزاب  وقياديات يف  املدين  املجتمع  كناشطات يف  السلطة  مواقع  النساء يف  وتزايد عدد  األخريين،  العقدين  خالل  تقريباً 

السياسية وعضوات يف املجالس املحلية ورئيسات يف البلديات، ووزيرات ورئيسات للوزراء والحكومات. هذه إنجازات هامة. 

إنه حق من حقوقهّن، ومشاركتهّن السياسية الكاملة واملتساوية حققت فوائد ملجتمعاتهّن وبلدانهّن مام أدى إىل مكاسب 

حقيقية للدميقراطية. من ضمن هذه املكاسب االستجابة الحتياجات املواطنني، وزيادة التعاون بني الحزب ومنارصيه لتحقيق 
سالم مستداماً. 3 2 1

لكن هنالك عدداً متزايداً من التقارير من جميع أنحاء العامل )من ناشطني وسياسيني وصحفيني وأكادمييني( تشري إىل أن املرأة 

تتعرض لإليذاء النفيس واالعتداء البدين والجنيس عندما تخطو إىل األمام للمطالبة بحقها يف املشاركة يف الحياة السياسية.4  بناًء 

عىل التعريف الوارد يف مجموعة متزايدة من القوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية للعنف ضد املرأة بشكل عام، هو شكل 

من أشكال العنف يحدث يف الرس واألماكن العامة املحمية، وال يقترصفقط عىل أعامل األذى الجسدي. يف الواقع؛ العنف ضد 

املرأة يشمل مجموعة متنوعة من األفعال املرتكبة، سواّء عىل املستوى الشخيص أو عىل شبكة اإلنرتنت التي أصبحت تحدث 

بشكل مطرد، والتي تهدف إىل السيطرة أو تقييد أو منع املشاركة السياسية الكاملة واملتساوية للمرأة. قد يرتكب هذا العنف 

من قبل أحد أفراد أرسة أو مجتمع الضحية أو عرب وسائل اإلعالم أو من طرف زعيم حزب سيايس.

و يف السنوات العرشين املاضية، تضاعفت تقريبا نسبة النساء يف الربملانات عىل الصعيد 
العاملي. تشغل النساء عىل نحو متناٍم مناصب السلطة كناشطات يف املجتمع املدين وقياديات 
يف األحزاب السياسية وعضوات يف املجالس املحلية ورئيسات يف البلديات، ووزيرات ورئيسات 

للوزراء والحكومات.
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أوالً: ماهو العنف ضد النساء يف الحياة السياسية؟
ميكن ألي شخص أن يتعرض للعنف يف الحياة السياسية، سواء كان ناخباً يديل بصوته للمرة األوىل أو قائداً سياسياً محنكا. كل 

من الرجال والنساء يتعرضون ألعامل عنف يف الحياة السياسية حول العامل. ولكن العنف ضد النساء يف الساحة السياسية له 

ثالث خصائص محددة:

أنه يستهدف النساء بسبب نوعهًن االجتامعي.	 

أنه متييز وتعصب بناء عىل الجنس كام هو الحال يف حاالت التهديدات املتحيزة والعنف الجنيس.  	 

يعمل عىل إحباط النساء عىل وجه الخصوص من أن يكّن أو أن يصبحّن ناشطات سياسياً.	 

العنف يشمل كل أشكال العدوان والقهر والرتويع ضد املرأة يف العمل السيايس، ألنهّن ببساطة نساء. وقد صممت هذه 

األعامل لتقييد املشاركة السياسية للمرأة كمجموعة، سواء كانت قيادية يف املجتمع املدين أو ناخبة أو عضوة يف حزب سيايس 

الهيمنة  للنساء، وذلك باستخدام  التقليدية والقرسية  النمطية واألدوار  الصور  العنف يعزز  أو مرشحة يف االنتخابات. هذا 

والسيطرة الستبعاد املرأة من الحياة السياسية. وهو يجسد عىل نحو خاص عائقا أمام قدرة املرأة عىل املشاركة عىل قدم 

املساواة يف الحياة السياسية، وبالتايل يشكل عقبة خطرية أمام الدميقراطية الشاملة واملستدامة.

عىل الرغم من أن أعامل العنف تستهدف النساء يف الساحة السياسية بشكل فردي، إال أنها أعامل تحمل معنى أكرب من مجرد 

استهداف ضحية معينة، إنها ال تستهدف إمرأة واحدة، بل تهدف لتخويف النساء األخريات الناشطات سياسياً، ولردع النساء 

اللوايت قد يرغنّب يف االنخراط  يف النشاط السيايس، وتروج لفكرة أن املرأة ال ينبغي أن تشارك يف الحياة العامة عىل اإلطالق. 

ولذلك فإن الدافع وراء العنف ال يقل أهمية عن العنف نفسه.

ومن املهم أن ندرك أن العنف ضد املرأة يشمل ما هو أبعد من الرضر الجسدي - والذي هو بوجه عام الشكل األكرث وضوحا 

للعنف. االعتداءات عىل النساء الناشطات سياسياً تعترب يف العادة أفعاالً »غري عنفية«، حيث يعتمد الرسد الذي يروج األفكار 

املحافظة بخصوص »مكان« املرأة يف املجتمع. كأن يركز املعارضون عىل جسد املرأة ودورها التقليدي يف املجتمع عادة كأم 

الحاسم واألكرث أهمية، فإن استخدام  العنرص  الدافع هو  السيايس. ولكن، وألن  وزوجة إلنكار مالءمتها وكفاءتها يف املجال 

الصور الجندرية النمطية للهجوم عىل اإلناث ميكن اعتباره كحالة من حاالت العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية. وعليه 

فإن إرسال مثل هذا النوع من الرسائل والعمل عىل التقليل من قدرات املرأة وكفاءاتها يعزز الوضع الراهن الذي يعمل عىل 

إبعاد النساء من املناصب السياسية ومينعها من العمل يف مراكز السلطة عىل قدم املساواة مع الرجل. مام يعرقل املساواة يف 

الوصول إىل مناصب السلطة ويعزز الوضع الراهن.

ويف الوقت نفسه فإن تجارب كٍل من الرجال والنساء التي غالبا ما تربر كـ«تكلفة مامرسة السياسة« هي يف الواقع شكل من 

أشكال العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية.عىل سبيل املثال: غالباً ما يتم قبول تبادل الهدايا املادية للحصول عىل مواقع 

السلطة داخل األحزاب أو الهيئات املنتخبة، كام هو شائع عىل الرغم من أنها رشوة وتعترب سلوكا غري أخالقيا،  ولكن هذا 

النوع من التبادل عادة يجعل الخدمات املتوقعة من النساء هي مامرسة الجنس بدالً عن املال، وهذا االبتزاز يقع يف فئة 

العنف ضد النساء.5 هذا النوع من االبتزاز يلوث ثقافة الدميقراطية والنظام، حيث يرتك انطباعاً لدى النساء أن هذا النوع 

من »الخدمات« هو السبيل الوحيد لالرتقاء يف السلم السيايس، ويربط أي نجاح تحققه النساء يف الحياة السياسية يف املجتمع 

بخدمات جنسية وسلوك غري  أخالقي.

املساواة واملشاركة السياسية الكاملة مستحيلة،عندما تحرم املرأة من الشعور باألمان للتعبري عن آرائها دون خوف من تهديد 

أو انتقام. الخطاب القوي هو جزء مهم من السياسة واملنافسة السياسية. الهجوم عىل وجهات النظر السياسية  للمرأة وحده 

ال يجعله بالرضورة حالة من حاالت العنف القائم عىل نوع الجنس بالتأكيد، بالعكس؛ حيث ميكنها أن تعترب جزء من النقد 
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البناء أو النقاش السيايس، خاصة يف بعض الحاالت التي تحميها ضامنات حرية التعبري أو االمتياز الربملاين. ولكن غالباً ما يكون 

هناك منط متكرر أو مستمر للهجامت التي تواجه املرأة يف الحياة السياسية، مام مينح الكثافة لألفعال التي قد متر مرور 

الكرام أو توصف بأنها غري مهمة. إهانة واحدة ضد امرأة قد تكون مربرة تحت إطار«سلوك سيئ«، ولكن عندما تواجه نساء 

عديدات تحرشا واعتداء مستمرا عند محاولة الرشوع يف الخطاب السيايس فهذا يصبح عنفا. عندما يصبح االعتداء والتحرش 

جزء اعتياديا من تجربة املرأة يف الساحة السياسية فأنه يهدد شعورها باألمن ويحد من مامرسة حقوقها السياسية.

هوية.  مجهولو  يرسلها  تهديدات  خالل  من  الشعور  هذا  تعزيز  يف  ساهمت  اإلنرتنت  عىل  ومنصات  الرقمية  التكنولوجيا 

وتظهر البحوث بصورة متزايدة أن التسلط والتحرش عرب اإلنرتنت يستهدف النساء بشكل أكرب.6 7  ومن خالل إسكات النساء 

والفئات املهمشة واستبعادها، فإن املضايقات عىل اإلنرتنت تتحدى بشكل أساس املشاركة السياسية للمرأة ونزاهة املعلومات 

املتبادلة، مام يؤدي إىل تشويه ثقافة الدميقراطية وتقويض مامرساتها يف جميع أنحاء العامل. وباإلضافة إىل ذلك ميكن ألعامل 

العنف أن تتفاقم وتتجاوز األثر املبارش عىل الفرد يف ضوء اإلساءة والتهديدات عرب اإلنرتنت، كام ميكن أن يحدث تصعيد يف 

مدى ومكان العنف، مام ميهد الطريق لزيادة العنف يف ساحات أخرى تتجاوز شبكة اإلنرتنت. يف ظل هذه الظروف ترى 

النساء أن مخاطر املشاركة السياسية تفوق املكاسب، مام يجعلها تقرر االنسحاب من الحياة السياسية أو عدم االنخراط يف  

املجال السيايس بشكل تام. 

من املتأثر؟

املرأة هي فئة متنوعة األفراد، ذات خلفيات مختلفة تنتمي إىل السياقات الوطنية والثقافية والدينية التي تعمل كطيف كامل 

لتجربة اإلنسان. وقد تختلف قدرات النساء عىل مقاومة الهجامت التي يتعرضن لها، ليس فقط من بلد إىل آخر، بل أيضا 

يف ظل هذه الظروف ترى النساء أن مخاطر املشاركة السياسية تفوق املكاسب، مام يجعلها 
تقرر االنسحاب من الحياة السياسية أو عدم االنخراط يف املجال السيايس بشكل تام.
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عىل مستوى البلد الواحد  بسبب االختالفات والفروق يف املستوى االجتامعي واالقتصادي والعرق والعمر والتحصيل التعليمي 

واإلعاقة وما إىل ذلك. النساء يف جميع أنحاء العامل يرسدّن نفس مناذج تجارب العنف التي يتعرضّن لها تقريبا، لكن طبيعة 

وشدة وتأثري العنف الذي يواجهّنه يختلف باختالف السياقات السياسية واالجتامعية والثقافية التي يشاركّن فيها سياسيا. 

بيئات ذات نظم دميقراطية موحدة  الناشطات سياسيا يف  النساء  اعتداءات ملحوظة عىل  املثال: كانت هناك  فعىل سبيل 

ومعايري راسخة إلدماج املرأة يف العملية السياسية. لكن عندما يكون هذا العنف موجها نحو النساء اللوايت لديهن موارد أقل 

أو يفتقرن إىل نظم الدعم أو اسرتاتيجيات التكيف، فإن له تأثريا أكرب عىل خنق أصواتهن ومشاركاتهن. والظروف األكرث حرمانا 

التي تواجه املرأة بسبب التهميش الشديد أو العزلة املادية أو الجغرافية، تجعلها عرضة لجميع أنواع االساءة واألذى التي 

نوقشت أعاله، وعرضة لألفعال التي قد ال تبدو من النظر الخارجي لها عنفية.

العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية قضية غري معرتف بها لثالثة معوقات:

 النظرة التقليدية أنه ما مل يكن هناك أذى مادي وملموس فإنه ليس عنفا. 	 

االعتقاد أنه ليس هناك عنف مبني عىل النوع االجتامعي.	 

الواحدة منهن 	  أن تظل  املرجح  الجنيس من  لالعتداء  يتعرضّن  اللوايت  النساء  العظمى من  الغالبية  أن  حقيقة 

صامتة أو تجرب عىل عدم البوح به. 

املجال  يواجهّنها يف  التي  العنف  أشكال  يدركّن  للمشكلة.النساء قد ال  الخفية  الطبيعة  الثالث يف  املعوقات  ساهمت هذه 

السيايس، حيث هناك نساء ناشطات سياسياً أو تسعى للمشاركة السياسية قد ينكرن أعامل العنف التي  يتعرضن لها لتفادي 

اتهامهن بـ »الهيسرتيا« أو »افتقار القدرة عىل مواجهة متطلبات العمل السيايس«. كثري منهّن يخفّن من أن يعتربّن ضحايا أو 

أن يتهمّن بـ »لعب دور الضحية«، خوفاً من تربير مزاعم بأن املرأة ال تتوائم مع الحياة السياسية. ومع ذلك هناك أدلة تشري 

بعبارات ال لبس فيها سواء كانت مبارشة أو غري مبارشة حول هذه القضايا تدل عىل أن املرأة يف الحياة السياسية، يف جميع 

أنحاء العامل، قد شهدت فعل عنف بشكل أو بآخر، وأن تجاربها يف املجال السيايس اتسمت بكرثة املعوقات التي تؤثر عىل 
قدراتها واستعداداتها للمشاركة بنشاط يف الحياة العامة.8

خالل انتخابات عام 0102 يف أفغانستان، جميع املرشحات تقريبا تلقنّي مكاملات تهديد.9 يف االنتخابات التنزانية عام 5102 

عدد من الناخبات ذكرّن تعرضهًن للعنف، ومن بعض أشكال هذا العنف هو الطالق و تحمل عبء إعالة األبناء، بسبب عدم 

إدالئهن بأصواتهّن ملرشحي أزواجهّن.10 يف بريو، 93 يف املئة من القيادات النسائية يف الحكومات اإلقليمية واملحلية ذكرّن أنهّن 

تعرضّن ألعامل التحرش بسبب مواقفهّن السياسية.11 نساء من هنغاريا إىل الهند، تعرضّن للعنف اللفظي املستمر والتعريض 

بهن يف مظهرهّن، بسسب نشاطهّن ومشاركتهّن السياسية.12 أحداث العنف يف آسيا وأمريكا الالتينية أثرت سلباً يف معنويات 

السياسيات الناشطات، فرتاجعّن عن تكرار تجربة املشاركة يف االنتخابات، وبعضهّن قررّن االنسحاب من املجال السيايس بعد 

فرتة وجيزة من العمل.13 ثلث السياسيات املحليات يف السويد عربّن عن رغبتهن يف التخيل عن مناصبهّن بسبب مثل هذه 
الحوادث.14 ذكرت 84 يف املئة من النساء ترك مناصبهّن يف بوليفيا يف عام 0102 بسبب تجارب العنف الذي تعرضًن  له.15

ومن ناحية أخرى، أثر العنف ال يقف عند النساء املترضرات كأشخاص وال ينحرص عليهن؛ ففي أسرتاليا ستون يف املئة من 

النساء الوايت ترتاوح أعامرهّن بني 81 و 12 سنة ومثانون يف املئة من النساء فوق 13 سنة عربّن عن عدم رغبتهّن يف الرتشح 

ملنصب سيايس، بعد رؤية كيف تعاملت وسائل اإلعالم  بشكل سلبي مع الناشطات سياسيا.16 معظم املشاركات يف برنامج 

بريطاين أقيم حول قضايا القيادات النسائية الناشئة، تحدثًن عن تعرضهّن لالعتداء عىل شبكة اإلنرتنت، وأكرث من 57 يف املئة 

الذي  العنف  العامة.17 هذه األمثلة تدل عىل أن مدى  الحياة  اعتربنّها نقطة قلق مؤثرة يف قرار مواصلة دورهّن يف  منهًن 

يستهدف النساء الناشطات سياسياً يتجاوز املساحات السياسية الرسمية مثل الربملانات واألحزاب السياسية، وأنه ال يؤثر فقط 

عىل املرشحات والعامالت بالسياسة، ولكنه يؤثر أيضا عىل أي امرأة تحاول مامرسة حقوقها السياسية أو املشاركة يف أي جانب 

من جوانب الساحة السياسية عىل املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية عىل حد سواء.
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كناشطات سياسيات قد تواجه النساء ردود فعل سلبية من عائالتهّن وأزواجهّن، مبا يف ذلك التهديد بالنبذ أو الطالق، إذا قررّن 

الرتشح يف االنتخابات، وال سيام إذا كّن يف مجتمعات معزولة. وأفادت العديد من النساء بأنه يتم تجاهل أو رفض قضاياهّن 

تحت تصنيفها »قضايا نسائية«، وقد يتعرضّن لشتائم ذات عالقة بنوعهًن االجتامعي - عىل سبيل املثال: قد يوصفًن بأنهن 

»مزعجات« أو »يكرثّن الكالم« من أجل إسكاتهن.

كناخبات قد تتعرض النساء للعنف من أجل منعهّن من التصويت أو اجبارهًن عىل التصويت بطريقة معينة أٍو ملرشح معني. 

النساء العامالت يف الهيئات االنتخابية واملنتدبات لألحزاب السياسية يف اللجان االنتخابية، أيضاً عرضة للتهديدات أو اإلكراه 

أو االعتداء.

كمرشحات يف االنتخابات قد تواجه النساء ردود فعل سلبية من أرسهن وأزواجهن، مبا يف ذلك التهديد بالنبذ أو الطالق. 

وقد يواجهّن أيضا تخريبا ملواد حمالتهّن االنتخابية، واالغتياالت الشخصية من املعارضني خارج األحزاب السياسية وداخلها، 

والتهديد باالغتصاب، وذلك بهدف الحد من طموحهّن السيايس. وكمسؤوالت تم انتخابهن أو تعيينهن، قد يتعرضن لضغوط 

يواجهّن ظروف  قد  أو  الذكور.  بدالء من زمالئهن  لصالح  للتخيل عن مقاعدهّن  أفراد أرسهّن  أو  األحزاب  قبل زعامء  من 

عمل معادية داخل الهيئات الترشيعية أو  املجالس املحلية، مبا يف ذلك التحرش الجنيس، والتغطية اإلعالمية املتحيزة أو غري 

املتكافئة، واالنتهاك الجنيس عىل وسائل اإلعالم التفاعيل بهدف تهميشهّن وجعل عملهّن أقل فعالية.

وبعد االنتخابات تظل املرأة املنتخبة عرضة لتهديد العنف. االتحاد الربملاين الدويل أنشأ لجنة لحقوق اإلنسان يف عام 6791 

للتحقيق يف انتهاك حقوق اإلنسان للمسؤولني املنتخبني. درست لجنة الشكاوى عىل مر السنني حاالت يف أكرث من 001 دولة 

حيث تم فحص 023 حالة برملانية من 24 دولة يف عام 5102، منها 73 امرأة.18 شملت الشكاوى حاالت استبعاد بدون مربر 

من املكاتب السياسية واالعتقال التعسفي وتقييد حرية التعبري والقتل والتعذيب والخطف. كل هذه األعامل متسقة مع 

املنتخبة.  املجالس  الفعال يف  التمثيل  السياسية وحرمانهّن من  للحد من مشاركتهّن  العامل،  أنحاء  النساء يف جميع  تجارب 

الدراسة  اللوايت شملتهن  الربملانيات  املائة من  يقرب من 28 يف  ما  أفاد  الدويل،  الربملاين  االتحاد  أجراها  دراسة حديثة  ويف 

االستقصائية بأنهن تعرضن للعنف النفيس بشكل أو بآخر، وأفاد 23 يف املائة بأنهّن تعرضّن عىل األقل إلحدى أعامل عنف 
اقتصادي، وأفاد 52 يف املائة منهّن عن تعرضهّن ألعامل عنف بدين، وأفاد 12 يف املائة بأنهن تعرضّن ألعامل عنف جنيس.19

ماهي أشكال العنف؟ 

العنف الذي يهدف للسيطرة عىل املرأة أو إيقاف مشاركتها يف الحياة السياسية يأخذ أشكاالً مختلفة، وموجود يف الحياة 

العامة والخاصة، مبا يف ذلك األماكن العامة »املحمية«، مثل األحزاب السياسية والربملان.20 أعامل العنف هذه تعمل عىل منع 

النساء، فرادى وجمعاً، من مامرسة التعبريعن أنفسهّن بطريقة حرة وغري مقيدة. وخالفاً ألشكال أخرى من العنف االنتخايب 

أو السيايس التي تكون عادة من قبل املعارضني السياسيني، فأن مرتكبي العنف ضد النساء يف الحياة السياسية قد يشملون 

أيضاً أرسة املرأة وأصدقائها وأعضاء حزبها السيايس وزعامء املجتمع ورجال الدين وقوات أمن الدولة والرشطة وغريهم. أيضا 

ميكن لوسائل اإلعالم لعب دور مؤثر يف ارتكاب العنف، سواء من خالل تقاريرها الخاصة أو من خالل نرش رسائل عنفية حول 

النساء الناشطات سياسياً أو استخدام مصادر غري مؤكدة.

سياقات وثقافات مختلفة تخلق مجموعة من األساليب املختلفة التي تعمل عىل ترهيب أو استبعاد املرأة أو نزع رشعيتها يف 

الحياة السياسية. ولكن شكاوى النساء الناشطات سياسياً حول أشكال العنف التي تتعرض له عادّة تقع ضمن فئات مشرتكة 

والتي تعرف كأذى نفيس أو جسدي أو جنيس أو اقتصادي.

العنف النفيس يشمل السلوك العدايئ أو التعسفي الذي يعمل عىل  إخافة و/أو الحاق رضر معنوي بالضحية. ففي الحياة 

السياسية تتلقى النساء تهديدات عنفية عىل املستوى الشخيص أو الجسدي وتتعرض لالبتزاز تحت ضغط  التهديد بتشويه 

العنف  أن  إىل  االنتخابات تشري  املرأة يف  العنف ضد  املثال هناك دراسات حول  املجتمع. عىل سبيل  سمعتها ومكانتها يف 
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واملرشحات  الناخبات  عىل  خاص  بشكل  مسلطا  يكون   قد  النفيس 

والنساء العامالت يف األحزاب السياسية.21 وهناك عنف نفيس ميارسه 

أزواج الناشطات سياسياً بشكل خاص، وهو التهديد بالطالق ملنعهّن 

اإلدالء   عىل  الجبارهّن  أو  التصويت  حتى  أو  السيايس  العمل  من 

بأصواتهن االنتخابية ملرشحني محددين. التهديد بالقتل أو االغتصاب 

لهذا  أمثلة  وكلها  التحرش،  أو  املطاردة  أو  االجتامعية  املقاطعة  أو 

النوع من العنف.

نزع  إىل  يرمي  نفسياّ  عنفاّ  أنتجت  واملضايقات  املعاملة  أمناط سوء 

الرشعية عن النساء يف العمل السيايس، من خالل تقويض كفاءتهّن 

والحض ضد آرائهّن يف املجال السيايس، مام يؤثر سلباّ عىل الطريقة 

التي  ينظر بها إليهن. فمثالّ تقطع امليكروفونات عن النساء ملنعهّن 

عن الحديث أو املشاركة يف الحوار يف قاعات الربملانات أو االجتامعات 

الحزبية بغرض اسكاتهّن متاماّ، وتقاطعهّن تعليقات مستهزئة ألنهن 

من  األرسة  أعضاء  أخرى  واحياناّ  مهم.  غري  يعترب  وحديثهن  نساء 

الذكور مينعون إناث األرسة عن التصويت أو يصوتون بالنيابة عنهّن. 

ليست  املرأة  أن  مبارشة،  بصورة  إلثبات،  األعامل  هذه  كل  وتهدف 

كفوءة مبا فيه الكفاية للمشاركة يف العمليات الدميقراطية أو التعبري 

عن نفسها أو القيام بعملها يف املجال السيايس. وتسعى هذه األفعال 

التقليدي يف املجتمع  املرأة ولتكريس وضعها يف »مكانها«  إلضعاف 

الذي قرر لها بناء عىل نوعها االجتامعي.

العنف الجسدي يشمل اإلصابات التي لحقت أجساد النساء، وكذلك أعامل أذى جسدي نفذت ضد أفراد األرسة. ومن األمثلة 

عىل ذلك: االغتيال والخطف والرضب والعنف املنزيل، سواء املصوب تجاه املرأة مبارشة أو تجاه أي من أفراد عائلتها، وذلك 

بهدف منع املشاركة السياسية للمرأة.

العنف الجنيس هو األفعال الجنسية ومحاوالت األفعال الجنسية باإلكراه، مبا يف ذلك العنف اللفظي أو األفعال الجنسية غري 

املرحب بها. ومن األمثلة عىل ذلك: التحرش الجنيس واالغتصاب واالستغالل الجنيس، مثل إجبار النساء عىل أداء خدمات 

تجنب  إىل  يؤدي  مام  للتصويت،  انتظارهن  أثناء  يُلمسّن  بأنهن  النساء  أفادت  وقد  الحزب.  برتشيح  الفوز  مقابل  جنسية 

التصويت كليا، أو تحفيز أزواجهن أو أفراد أرسهن عىل منعهن من القيام بذلك. الحياة الجنسية للمرأة يف كثري من األحيان 

تكون األكرث تعرضاً للعنف لكونها رمزاً اجتامعياً قوياُ، ولذلك التهديد باإلغتصاب والتشكيك بأخالق املرأة أو هويتها الجنسية 

هي أعامل شائعة جدا. أفعال العنف ضد النساء أصبحت تستهدف حياة النساء الجنسية بشكل رصيح عىل شبكة اإلنرتنت 

وبشكل متزايد لإلكراه أو التهديد والتي تعمل عىل التقليل من شأنهّن  مبا ينايف كرامة اإلنسان األساسية.

العنف االقتصادي هو السلوك القرسي الذي يعمل عىل التحكم ومصادرة املوارد والفرص االقتصادية. قد تفتقر املرأة للدعم 

املايل من عائالتها، مام يعيق أو مينع بشكل تام مامرستها األنشطة السياسية أو يحرمها من الحقوق السياسية البسيطة مبا 

يف ذلك التصويت يف االنتخابات. قد متنع النساء بشكل منسق ومنهجي من الحصول عىل املوارد املالية واالقتصادية املتوفرة 

لحملتها  الالزمة  املوارد  تحصل عىل  ال  قد  النساء  فأن  القانون،  املوارد مبوجب  بالرغم من حقها يف هذه  الذكور.  لنظرائها 

الدعائية االنتخابية أو التنظيم السيايس الروتيني عىل سبيل املثال. والهدف هنا هو إحباط النساء واجبارهّن عىل االنسحاب 

أو للحد من قدرتهّن عىل القيام بعملهّن عىل نحو أفضل، مام يؤثر عىل مكانتهّن يف عيون املواطنني والناخبني، وإلحاق الرضر 

بتجاربهّن السياسية.
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بالرغم من أن الحمالت يف أنحاء مختلفة من العامل  اضطرت إلدخال مصطلحات بديلة مثل »التحرش السيايس« و«التمييز« 

لوصف هذه الهجامت غري املادية، إال أن كل هذه الحاالت تصف أشكال العنف ضد النساء الناشطات سياسياً. دراسة أشكال 

العنف املختلفة هي يف الحقيقة يف غاية األهمية يف قضية إثبات ظاهرة العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية، حيث تدل بأنه 

قد تتعرض املرأة لفعل عنفي أو أكرث يف وقت واحد وعىل نحو متزايد.

العنف عىل املنصات الرقمية

طريق  عن  النفيس  اإليذاء  آثار  تضخيم  عىل  تعمل  التفاعيل،  اإلعالم  منصات  سيام  وال  الرقمية،  والتقنيات  اإلعالم  وسائل 

تهديدات مجهولة وثابتة ودامئة. يف حني أن املنصات عىل اإلنرتنت هي مساحة مرتامية للمواطنني لجمع املعلومات والتعبري 

عن آرائهم، وميكن أن تكون ذات أهمية خاصة يف مساعدة النساء عىل التغلب عىل الحواجز التي تحول دون أن يصبحن 

ناشطات سياسيا، فبإمكان هذه املنصات أن تصبح منتدى للتضليل وخطاب الكراهية واإلساءة والتحرش. وميكن أن يتولد 

هذا النشاط من قبل األفراد واملنظامت العاملة عرب الحدود الوطنية، وغالبا ما تكون هذه الفئات مستندة عىل أيديولوجيات 

الجامعات  أو  األفراد  أو  الدول  قبل  من  سياسية صممت  دوافع  ذات  بعضها  استبدادية.  بنظم  مرتبطة  أو حرصية  عرقية 

املدفوعة أيديولوجيا للسيطرة عىل الفضاء السيايس. وغالبا ما تكون هذه األعامل متأصلة يف التمييز ولتشددها آثار مدمرة 

إذ يقيص النساء، وال سيام الشابات، بعيدا عن الخطاب السيايس والنشاط عىل اإلنرتنت - مام يقوض يف نهاية املطاف نزاهة 

الثقافة واملامرسات الدميقراطية.

تبني بحوث حديثة أن النساء يتعرضن بشكل أكرب لهجامت تعسفية عىل اإلنرتنت، وأن النساء والرجال يتعرضون للمضايقة 

عرب اإلنرتنت بشكل مختلف، وأن العنف عىل شبكة اإلنرتنت ميكن أن يؤدي إىل اختيار النساء عدم املشاركة يف القيادة أو 

املناقشات السياسية عىل شبكة اإلنرتنت مام يؤدي إىل كبح التعبري عن آرائهن.22  وعموما فإن األدوات واملنابر املتاحة عىل 

شبكة اإلنرتنت سهلت بكثري إمكانية مهاجمة شخص ما، إذ ميّكن من القيام بذلك عن بعد ودون الحاجة ملواجهة الشخص 

العنفية وآثارها ضد هذا الشخص  الرسائل  بشكل مبارش، ويف كثري من الحاالت فانه ميكن »حشد املصادر« لتضخيم عدد 

وبسهولة. من الصعب ايقاف هذا النوع من العنف أو محاربته. وقد تواجه الضحية تبعات كبرية تؤثر عىل حياتها ككل وليس 

فقط عىل نشاطها السيايس. انتهاكات الخصوصية عىل شبكة اإلنرتنت، مثل االنتقام عرب استخدام املواد اإلباحية عىل صفحات 

اإلنرتنت، ال يقترص تأثريها الصادم عىل املرأة الضحية كفرد،  بل يطال أثرها السلبي غريها من النساء يف الحياة العامة. وعالوة 

عىل ذلك فأن أمثلة االنتقام عىل شبكة اإلنرتنت من خالل استخدام املواد اإلباحية وغريها من الهجامت الرقمية هي يف الواقع 

عداء ثانوي، يتبعه هجوم آخر بإلقاء اللوم عىل النساء إلثارة هذا العنف، بدالً عن محاسبة املعتدين ووضعهم تحت طائلة 

املسؤولية لألعامل التي يقومون بها. اإلفالت من العقاب يعمل عىل تشجيع الجناة، ويثري إحساس املرأة باالنتهاك وبانعدام 

األمن، ويثني الكثري من النساء ويذهب بهن بعيداً عن املشاركة السياسية.

ثانياً: ملاذا هذا العنف يعد إشكالية؟
جميع أشكال العنف ضد املرأة غري مقبولة. وينبغي أن تكون مصدر قلق لكل فرد يعمل عىل تعزيز مجتمعات دميقراطية 

قوية وشاملة، وعليه؛ يجب ايقاف العنف. 

يشكل العنف الذي يؤثر عىل النساء الناشطات سياسيا تحدياً خطرياً للغاية بالنسبة للمجتمع الدويل وللحكومات واملجتمعات 

املحلية. فالعنف ال يقترص عىل بلد أو منطقة أو نظام سيايس، ولكنه يظهر يف جميع أنحاء العامل. وتبعا للسياقات والخصائص 

املجتمعية ولالختالفات والفروق الشخصية، النساء تتأثر بشكل مختلف بهذا العنف.

ألنه شكل من أشكال العنف ضد املرأة

النساء عىل تحقيق املساواة  النساء لعام 3991 ينص عىل أن قدرة  العاملي لألمم املتحدة للقضاء عىل العنف ضد  اإلعالن 
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السياسية وغريها من الحقوق محدودة بسبب العنف. اإلعالن املذكور يعرّف بشكل رصيح »العنف ضد املرأة« بأنه مجموعة 

من االعتداءات املبنية عىل النوع االجتامعي والتي ميكن أن تحدث يف الفضاء الخاص أو العام، ويعترب هذا العنف »واحدة 

من اآلليات االجتامعية  التي تفرض عىل املرأة وضعية التبعية للرجل«.23  أعامل العنف ضد النساء الناشطات سياسيا تشمل 

جميع جوانب رصاع القوى بني الجنسني، ولذلك ينبغي إدخال هذا الحوار يف املناقشات واالسرتاتيجيات للقضاء عىل العنف 

ضد املرأة عىل نطاق أوسع. تأثري نرش تجارب العنف التي خاضتها النساء مثل تجربة األخوات مريابال تساهم يف رفع مستوى 

الوعي ويف التصدي والحد من أشكال العنف ضد النساء. فتجربة العنف التي مرت بها األخوات مريابال بسبب نشاطهّن 

السيايس ضد نظام تروخيو الدكتاتوري يف جمهورية الدومينيكان وصوالً إىل االغتيال يف عام 0691 أدى إىل إعالن يوم اغتيالهّن 

)52 نوفمرب( يوماً عاملياً ملناهضة العنف ضد املرأة. 

ألنه ينتهك حقوق اإلنسان

العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية ميثل تحديا أساسيا لفكرة »املساواة يف الحقوق بني الرجال والنساء« املنصوص عليها يف 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. اإلعالن يحفظ الحقوق املدنية والسياسية الفردية يف االلتزامات الدولية والترشيعات الوطنية. 

عىل سبيل املثال: املادة 12 من اإلعالن عىل تنص عىل أن 1( لكل فرد الحق يف االشرتاك يف إدارة الشؤون العامة لبالده إما 

مبارشة وإما بواسطة ممثلني يختارون اختياراً حراً. 2( لكل شخص نفس الحق الذي لغريه يف تقلد الوظائف العامة يف البالد. 3( 

إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعرب عن هذه اإلرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري عىل أساس االقرتاع الرسي 

وعىل قدم املساواة بني الجميع أو حسب أي إجراء مامثل يضمن حرية التصويت.24  لذا االعتداءات عىل النساء اللوايت يعملّن 

بنشاط ملامرسة حقهّن يف املشاركة يف الحياة السياسية هي يف تناقض مبارش مع حقوق اإلنسان للمرأة كفرد.

حقوق النساء ايضاً محمية تحت ظل اتفاقية األمم املتحدة للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )السيداو( والتي 

وقعت عليها 981 دولة حول العامل. املادة 1 تعرف »التمييز ضد املرأة« بأنه »أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم عىل أساس 

الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من االعرتاف باملرأة، عىل أساس تساوي الرجل واملرأة، بحقوق اإلنسان والحريات 

األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر، أو إبطال االعرتاف للمرأة بهذه 

الحقوق أو متتعها بها ومامرستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.25  ويف الوقت نفسه تنص املادة 7 عىل أن الدول يجب أن 
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تكفل للمرأة، عىل قدم املساواة مع الرجل، الحق يف أ( التصويت يف جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلية لالنتخاب 

لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها باالقرتاع العام. ب( املشاركة يف صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة ويف شغل 

الوظائف العامة وتأدية جميع املهام العامة عىل جميع املستويات الحكومية. ج( املشاركة يف جميع املنظامت والجمعيات 
غري الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.26

ألنه يضعف الدميقراطية

الدميقراطية مستحيلة دون املشاركة املتساوية والفعالة للنساء واللوايت يشكلّن نصف عدد السكان  تقريبا، والعنف يشكل 

تهديداً مبارشاً لقدرة املرأة عىل املشاركة يف الحياة السياسية بحرية ودون خوف. هناك مجموعة متزايدة من األدلة التي 

تبني أن املشاركة السياسية للمرأة ساهمت يف تحقيق مكاسب حقيقية للدميقراطية واملجتمع، مبا يف ذلك زيادة االستجابة 

الحتياجات املواطنني، وزيادة التعاون عرب األحزاب واملواطنني، والسالم املستدام.27 28 29  من ناحية أخرى فإن استبعاد النساء 

يقوض كل عمل دميقراطي. نزاهة االنتخابات تكون موضع شك عندما يتم منع الناخبات من الوصول إىل مراكز االقرتاع، سواء 

عن طريق اإلكراه من قبل األرسة أو االستهداف املتعمد من قبل املعارضني السياسيني أو عن طريق التهديدات اإلرهابية. 

وينطبق اليشء نفسه عندما تواجه املرأة ضغوطا لالستقالة بعد أن تم انتخابها رشعاً ملوقع سيايس، أو عندما يعمل اآلخرون 

أو حتى مستحيلة. وباإلضافة إىل  أكرث صعوبة  بها  للقيام  انتخبت  التي  السياسية واملهام  املواقع  املرأة يف  عىل جعل عمل 

ذلك فأن إعاقة عمل املرأة يف موقع سيايس منتخب يشكل انتهاكا لحق الشعب يف متثيل عادل للمرشح/ة  الذي يختارونه/ا.

كثريا ما يقال للنساء إن إساءة املعاملة والتحرش بل واالعتداء هو جزء من الساحة السياسية. ويتم تحذيرهن من الكالم، 

فيلتزمّن الصمت خوف املخاطرة  وأن يوصمن بأنهن زميالت ال ميكن االعتامد عليهن. عادة ال يتم التسامح مع مثل هذه 

مكان  يف  السلوك  قواعد  ومدونات  القانونية  األطر  من  العديد  مبوجب  محظورة رصاحة  وهي  أخرى،  سياقات  يف  األفعال 

العمل.30 وينبغي تطبيق نفس التدقيق يف سياق مشاركة املرأة يف القطاع السيايس، الذي ينبغي أن يكون مثاال يحتذى به يف 

الدفاع عن الدميقراطية واملساواة بني الجنسني وحقوق اإلنسان لجميع املواطنني.

ثالثاً: كيف ميكن إيقاف هذا العنف؟
العنف ضد النساء يف الحياة السياسية هو قضية خطرية تؤثر عىل جهود بناء مجتمعات قوية وشاملة ودميقراطية، وتعيق 

التقدم العاملي نحو املساواة بني الجنسني. كام تشري أهداف التنمية املستدامة لعام 5102 أنه من أجل بناء مجتمعات قوية 

ودميقراطية، فالبد من تحقيق املساواة بني الجنسني عىل مستوى عاملي والعمل عىل ضامن قدرة النساء والفتيات ملطالبة 

ومامرسة كامل حقوقها بشكل متساو، مبا يف ذلك حقها يف املشاركة الفعالة يف جميع جوانب الحياة السياسية الحرة، بدون 

ترهيب أو تهديد بالعنف. تجارب العنف التي تواجه املرأة يف الحياة السياسية ينبغي أال تكون »تكلفة مامرسة السياسة« 

كام هو مربر. يف الواقع؛ إقصاء النساء وتعنيفهّن يحرم املجتمع من منافع الحكم الدميقراطي الشامل واملستقر التي تضفيه 

املشاركة السياسية للمرأة. البد من دراسة قضية العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية وعرض جميع أشكال أعامل العنف 

التي متارس ضد املرأة، والبد من تحقيق اعرتاف عىل الصعيد العاملي حول هذه املامرسات والتحقيق فيها. وعليه؛ يجب متكني 

النساء من التحدث بحرية عن تجاربهّن السياسية. يجب اتخاذ إجراءات لتخفيف ومنع هذا العنف، ورصده وتوثيقه يف حالة 

حدوثه، والعمل عىل مساءلة الجناة. 

يف بعض البلدان بدأت مجموعات من الناشطني واملرشعني وبعض مراقبي اإلعالم يف وضع اسرتاتيجيات ملعالجة ومكافحة 

العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية. وهناك أيضاً مبادرات أنشأها عدد متنام من املنظامت الدولية التي تركز عىل معالجة 

هذه القضية عىل املستوى اإلقليمي والعاملي. 

صانعو التغيري يف جميع أنحاء العامل يعملون عىل تطوير وتنفيذ أفضل الخربات واالسرتاتيجيات، عىل كل مستوى، ملعالجة 

هذه الظاهرة. ولكن العمل املشتت واملعزول له تأثري محدود. وبناًء عىل ذلك؛ يجب تنظيم وتوحيد هذه الجهود لخلق 
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شبكة من الناشطني/ات واالختصاصيني/ات يف مختلف 

هذه  ملعالجة  االجتامعية  الفئات  كافة  ومن  املجاالت 

القضية، ومنها عىل سبيل املثال: املنظامت والناشطني/

ات الذين يعملون عىل تعزيز حقوق املرأة أو مكافحة 

شبكة  عىل  املضايقات  وقف  عىل  أو  ضدها  العنف 

من  مجموعة  تضيف  الجهات  هذه  من  كل  اإلنرتنت. 

عىل  للعمل  واملهمة  الرضورية  والقدرات  القوة  نقاط 

املرأة، وإلزالة معوقات مشاركتها  العنف ضد  مكافحة 

متزايد  عدد  من  ناشئة  مبادرات  أيضا  وهناك  الكاملة. 

الدولية  املؤسسة  ذلك  يف  مبا  الدولية،  املنظامت  من 

الدولية  واملؤسسة  االنتخابية،  واملساعدة  للدميقراطية 

ومنظمة  الدويل،  الربملاين  واالتحاد  االنتخابية،  للنظم 

واألمم  األمريكية،  الدول  ومنظمة  إنرتناشونال،  ليربال 

يف  املسألة  هذه  معالجة  عىل  تركز  جميعها  املتحدة. 

نطاق عاملي.

يف عام 6102 أطلق املعهد الدميقراطي الوطني مرشوع 

السياسة،  املرأة يف  العنف ضد  التكلفة: وقف  #ليست 

االسرتاتيجيات  نحو  للعمل  عاملية  دعوة  تضمن  والذي 

وأفضل الخربات التي يجري تطويرها وتنفيذها من قبل 

صناع التغيري العاملني عىل كل مستوى يف جميع أنحاء 

العامل، حتى يتسنى للجميع العمل حول هذه القضية 

والتعلم من التجارب السابقة والبناء عىل  الجهود القامئة. وتحث هذه املبادرة عىل رضورة قيام جميع أصحاب املصلحة 

باتخاذ خطوات لجعل العنف ضد النساء الناشطات سياسيا أمرا غري مقبوال مثل أي شكل آخر من أشكال العنف ضد املرأة.

حددت املبادرة ثالثة مجاالت رئيسة يلزم التغيري فيها:

توعية أصحاب املصلحة واملواطنني حول هذه القضية، ووضع  معايري وقيام جديدة ضد هذا السلوك.	 

إنشاء إجراءات عىل املستوى املؤسيس والوطني لتسجيل  الشكاوى  واالستجابة لها.	 

تقديم الخدمات ملساعدة الضحايا من النساء، ومعاقبة مرتكبي هذا العنف.	 

إذا التزم جميع أصحاب املصلحة املعنيني باتخاذ إجراءات فعالة معاً، سيتم تعزيز الثقافة واملامرسات الدميقراطية، وستتحقق 

مجتمعات أكرث شموال وازدهارا ومرونة. ميكن االطالع عىل القامئة الكاملة لفرص العمل املدرجة يف مبادرة #ليست التكلفة 

يف ملحقات هذا العمل.

مامرسو الدميقراطية هم مجموعة رئيسية من أصحاب املصلحة ويتمركزون اسرتاتيجيا ملكافحة هذه الظاهرة من خالل تنفيذ 

برامج تعالج العنف ضد املرأة يف السياسة. وبناء عىل »فرص العمل« الواردة يف مبادرة #ليست التكلفة، تعرض هذه الوثيقة  

املعلومات الالزمة لكل من موظفي املعهد الدميقراطي الوطني ومامرسني آخرين يف مجال الدميقراطية بشأن كيفية تصميم 

وتنفيذ برامج تعالج هذا العنف. ويف هذا الصدد، يأمل املعهد أن يسهل عىل العاملني عىل هذه القضية وضع وتنفيذ برامج 

محلية أو وطنية أو إقليمية من شأنها أن تساعد عىل زيادة الوعي بالعنف ضد املرأة يف السياسة، وتثقيف الجهات املعنية 

)عىل سبيل املثال: منظامت املجتمع املدين واألحزاب السياسية والرشطة، والقضاء أو قوات األمن، وهيئات إدارة االنتخابات(، 
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ووضع اسرتاتيجيات وحلوال أو زيادة مساءلة الجناة.

االعتبارات الشاملة للربامج
هناك قضايا رئيسة شاملة ينبغي النظر إليها عند وضع أي برنامج يتناول العنف ضد املرأة. وترد أدناه مناقشة لذلك والتي 

ينبغي استعراضها كجزء من الخطوات األوىل لعملية تصميم الربامج.

التعميم مقابل الربامج املستقلة	.   

الرتكيز عىل املستوى الوطني واإلقليمي والدويل	.   

تناول قطاع املشاركة السياسية 	.   

نقطة بدء الربنامج	.   

نقاط العمل األساسية لربنامج وقف العنف ضد املرأة	.   

أوالً: التعميم مقابل الربامج املستقلة
للمرأة مكاسب  السياسية  املشاركة  تنتج  أمر مستحيل، حيث  املساواة  الفعالة عىل قدم  املرأة  بدون مشاركة  الدميقراطية 

الربامج واألنشطة وتنفيذها  الجنسني عند صياغة  الفروق بني  النظر يف  املهم  للدميقراطية واملجتمع. وعليه؛ فمن  حقيقية 

وتقييمها بشكل يفيد  كال من النساء والرجال عىل قدم املساواة، وبشكل ميكن املرأة من تحقيق اإلنصاف السيايس الالزم 

إلرساء دميقراطيات قوية ومستدامة.

 تعميم مفهوم العنف ضد املرأة: يشكل العنف تهديدا مبارشا لقدرة املرأة عىل املشاركة يف السياسة بحرية ودون خوف يف 

جميع القطاعات، مبا يف ذلك املجتمع املدين واألحزاب السياسية واالنتخابات والحكم. ينبغي النظر يف هذه القضية يف جميع 

الربامج وليس فقط عندما يكون هناك تركيز خاص عىل هذه املسألة. وترد أدناه بعض األسئلة الرئيسية التي ينبغي مراعاتها 
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عند وضع برامج يف العمل الدميقراطي ملساعدة العاملني عىل هذه املشاريع يف نرش الوعي حول العنف ضد املرأة يف جميع 

برامجهم، من ضمنها الربامج غري املكرسة بشكل خاص ملكافحة العنف ضد املرأة.

األسئلة الرئيسية عند تطوير الربنامج

ما هي املعلومات حول العنف ضد املرأة املتوفرة محليا أو وطنيا أو إقليميا؟ هل تم جمع أية بيانات ميكن 	 

استخدامها يف تصميم الربنامج؟ إذا مل تكن هناك بيانات رسمية؛ هل لدى املنظامت )مثل منظامت حقوق املرأة 

أو جامعات مناهضة للعنف( أدلة موثقة ميكن أن تكون مفيدة؟

كيف ميكن للعنف ضد املرأة أن يؤثر يف قدرة املرأة عىل املشاركة يف هذا الربنامج؟ عىل سبيل املثال: إذا كان 	 

الربنامج يركز عىل زيادة مشاركة الشباب يف األحزاب السياسية، كيف يؤثر العنف ضد املرأة عىل قدرة الشابات 

عىل املشاركة؟ وإذا كان األمر كذلك؛ فكيف يؤثر العنف عىل مشاركة الشابات؟ ما هي العوامل التي قد تزيد 

من التحديات أو احتامالت العنف التي تواجهها النساء املشاركات؟ ھل یتطلب ذلك دراسة معمقة للعوامل 

األخرى التي قد ثؤثر عىل مشاركة النساء السياسية مثل الطبقة االجتامعية التي تنتمي لها النساء املشاركات أو 

عرقهن أو إعاقة ما، وما إلی ذلك؟ ما هي اآلثار املرتتبة عىل تصميم الربنامج؟

هل ميكن لهذا الربنامج أن يزيد أو يساهم بشكل غري مبارش أو غري مقصود يف زيادة العنف ضد النساء الناشطات 	 

سياسيا؟ عىل سبيل املثال: إذا كان الربنامج يركز عىل زيادة تفاعل املرشحني مع وسائل اإلعالم، فكيف ميكن أن 

يؤدي ذلك أيضا إىل زيادة إساءة معاملة املرشحات من قبل وسائل اإلعالم ومضايقتهن؟ ما الذي ميكن أن يفعله 

الربنامج للتخفيف من التأثري السلبي املحتمل عىل املرأة؟ ھل ھناك أنشطة معینة؛ مثل تدریب وسائل اإلعالم 

واملرشحین، ینبغي إدراجھا يف الربنامج لضامن عدم حدوث أي رضر مامثل؟

ما هي الخطوات التي ينبغي أن يتخذها الربنامج، مبا يف ذلك محتوى التدريب واملوقع والتوقيت وما إىل ذلك، 	 

للتخفيف من العواقب العنفية غري املقصودة؟ ينبغي أن يشمل ذلك كيفية معالجة والتخفيف من حدة العنف 

ضد مشاركة النساء من قبل أفراد أرسهن أو مجتمعاتهن.

هل العنف ضد املرأة عامل رئييس يف املشكلة أو التحدي الذي يواجهه الربنامج؟ عىل سبيل املثال: إذا كانت 	 

املشكلة تركز عىل الفساد يف األحزاب السياسية، فكيف تواجه املرأة هذا الفساد؟ هل يتم ابتزاز النساء من أجل 

الحصول عىل مزايا جنسية مقابل مراكز السلطة أو الرتشيحات؟ إذا كان األمر كذلك فهذا النوع من االبتزاز هو 

مثال عىل العنف ضد املرأة.

هل الرجال يف برامج مامثلة يرتكبون العنف ضد النساء الناشطات سياسيا؟ هل هم عىل دراية بهذه الظاهرة؟ 	 

وإذا مل يكونوا عىل دراية، فكيف ميكن إدراج ومعالجة هذه القضية يف تصميم الربنامج؟

الربامج املستقلة أو املكرسة لتلبية االحتياجات املحددة للمرأة يف إطار عمل ايقاف العنف ضد املرأة، والتي تعمل عىل رفع 

مستوى وعي النساء حول تأثري هذه القضية عىل قدرتهن عىل املشاركة يف السياسة وكيفية معالجتها وكيف ميكنهّن الدعوة 

إىل إجراء التغيريات الالزمة. يف كثري من األحيان أعامل العنف ضد النساء الناشطات سياسيا تظل غري مدروسة أو غري معرتفا 

بها، ومخفية عن األنظار بشكل كبري. ونتيجة لذلك فإن العديد من النساء ال يعرتفن بالعنف، حتى عندما يتعرضن له. وعوضا 

عن ذلك، فأن ضحايا االعتداء والتحرش تعتقد أن هذه األعامل  هي جزء اعتيادي من طبيعة العمل السيايس. وباإلضافة إىل 

ذلك تُحذر الضحايا يف كثري من األحيان من الكالم حتى ال ينظر إليهّن عىل أنهّن يفتقرّن إىل املسؤولية والقدرة التي يتطلبها 

هذا النوع من العمل. ولذلك فإن الربامج التي تعالج هذه القضية تحتاج إىل تثقيف النساء الناشطات سياسيا لرفع مستوى 
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وعيهن ولرفض هذه املامرسات ومساعدتهّن عىل ايجاد الحلول. ترد أدناه إرشادات تفصيلية عن كيفية القيام بذلك.

 ولكن يجب عىل العاملني عىل هذا النوع من الربامج املستقلة واملكرسة ملعالجة العنف ضد املرأة األخذ بعني االعتبار أنه 

بالرغم من أن هناك حاجة إىل برامج مستقلة ، إال أن هذه الربامج مبفردها من املحتمل أن تكون غري كافية ملكافحة هذه 

الظاهرة. هناك عادة حد ألثرها عىل الساحة السياسية بشكل عام. لذا ينبغي إرشاك مجموعة من الجهات الفاعلة املختلفة 

لوقف العنف ضد املرأة يف السياسة. وألن أشكال العنف املختلفة غالبا ما تكون متشابكة ومعقدة، فمن املرجح أن يكون 

لالسرتاتيجيات املنفردة أثر جزيئ أو غري مكتمل. لذلك فمن الرضوري اتباع نهج متعدد األبعاد، يتم تطبيقه ورصده مبرور 

الوقت، ومن أجل التصدي ملقاومة االندماج السيايس املتساوي للمرأة. جمع البيانات واملعلومات حول ظاهرة العنف ضد 

املرأة هو جزء هام من  املعالجة. وألن قضية العنف ضد املرأة مل تكن ذات أهمية تذكر تاريخيا، فإن مجرد جمع ونرش 

ملعالجة  الوحيد  الحل  ليس  املعلومات  جمع  أن  بدهي  ذاته.  حد  يف  اسرتاتيجياً  هدفا  يكون  أن  ميكن  واألدلة  املعلومات 

املشكلة، ولكنه خطوة مهمة. ميكن أن تكون املعلومات أداة قوية إلقناع املتشككني يف خطورة القضية إذا استخدمت بشكل 

فعال. تعمل املعلومات عىل  إثبات ودعم التجارب التي عاشتها النساء دون الشعور بالعزلة، وإلقاء الضوء عىل املسارات 

واالسرتاتيجيات الجديدة املحتملة ملعالجة هذا العنف والقضاء عليه متاما.

ألن أشكال العنف املختلفة غالبا ما تكون متشابكة ومعقدة، فمن املرجح أن يكون لالسرتاتيجيات 
املنفردة أثر جزيئ أو غري مكتمل.

ثانياً: الرتكيز عىل املستوى الوطني واإلقليمي والدويل
من املهم تحديد ما إذا كان الربنامج سينخرط يف هذه املسألة عىل املستوى املحيل أو اإلقليمي أو الدويل. كل مستوى مهم، 

ولكن لكل منها أهدافا وأنشطة ونتائج مختلفة للنظر فيها عند تطوير الربنامج. وترد أدناه النقاط الرئيسة املتعلقة بفرص 

العمل عىل كل مستوى، وميكن استخدامها لتوجيه تصميم الربنامج.

املستوى الدويل

ميكن للهيئات واملنظامت الدولية واالتحادات غري الحكومية املساهمة يف الجهود املبذولة ملكافحة العنف ضد املرأة يف الحياة 

السياسية، عن طريق وضع معايري دولية جديدة، واالستفادة من انتشارها عىل مستوى العامل لزيادة الوعي وتقديم املساعدة 

التقنية بشأن هذه القضية يف مناطق العامل املختلفة. وقد بدأت بعض املؤسسات يف اتخاذ خطوات لتسليط الضوء عىل هذه 

القضية عىل  مستوى العامل ولكن مازال هناك الكثري من العمل الذي ميكن لهذه املؤسسات القيام به. وميكن تصميم برامج 

لتعزيز أو دعم هذه األعامل إذا كان لهذه الربامج تركيز دويل.

ومن االجراءات التي يتعني عىل املؤسسات الدولية اتخاذها: إدراج العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية يف املعاهدات الدولية 

الحالية حول العنف ضد املرأة، وحقوق اإلنسان، والسالم وإدارة النزاعات، وحقوق املرأة، وغريها من املعاهدات. واضافة 

املعاهدات  اعرتاف هذه  املرأة.  العنف ضد  للقضاء عىل  العاملي  السيداو واإلعالن  وثيقة  لنص  القضية  مواد ملعالجة هذه 

الدولية )الضمني وغري املبارش( بالعنف ضد املرأة، يف الحقيقة، ساهم يف إعالن 52 من نوفمرب كيوم عاملي ملكافحة العنف 

نظام  السيايس ضد  لنشاطهّن  الدومينيكان  جمهورية  يف  مريابال  األخوات  الغتيال  السنوية  الذكرى  يحيي  الذي  املرأة  ضد 

تروخيو الدكتاتوري.

كام ميكن للمؤسسات الدولية تسهيل تبادل املعلومات واالسرتاتيجيات التي تهدف إىل مكافحة العنف ضد املرأة يف الحياة 

التجمعات  املؤسسات والجمعيات.  أعضاء  الحكومية، وال سيام بني  اإلقليمية غري  املنظامت  الحكومات و/أو  السياسية بني 
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العنف لوقف  العمل   فرص 
الفّعالة  املامرسات  تبادل  وتشجع  وتحث  األجندة،  يف  القضية  هذه  لوضع  فرصة  توفر  التقنية  املساعدة  وطلبات  الدولية 

ومواصلة تحسني وتوسيع قاعدة البيانات واملعلومات حول هذه القضية. ميكن للمؤسسات الدولية واإلقليمية أن تزيد من 

أثر هذا العمل الجامعي.

كثريا ما تعقد هذه املؤسسات اجتامعات دولية ملعالجة مواضيع مثل مشاركة املواطنني أو االنتخابات أو الحكم أو العنف ضد 

املرأة. ميكن إدراج موضوع العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية يف جدول أعامل هذه االجتامعات. توفر مثل هذه اللقاءات 

فرصة لتوعية املتخصصني وذوي العالقة بشأن الحاجة ملعالجة مشكلة العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية وتعمل أيضاً عىل 

تكثيف وتعميق الجهود املبذولة نحو مكافحة هذا العنف.

املستوى اإلقليمي

الدويل  املستوى  العاملة عىل  املنظامت  الحكومية دعم وتعزيز وتوسيع جهود  اإلقليمية واملنظامت غري  املنظامت  بإمكان 

ملكافحة العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية، من خالل جلب االنتباه لهذه القضية عىل املستوى اإلقليمي، واستخدام آليات 

عمل تتالءم مع طبيعة إقليمها بشكل خاص. تقدمت بعض املناطق أكرث من غريها يف تطوير حوار إقليمي، وبغض النظر 

العمل إضافة  الفاعلة عىل هذا املستوى من  الجهات  بإمكان  فإنه  اإلقليمية،  املناطق  الذي أحرزته هذه  التقدم  عن مدى 

قيمة هامة لهذه الحوارات من خالل البحث يف العوامل املشرتكة والروابط التاريخية للبلدان يف نفس املنطقة. وبالتايل ميكن 

لآلليات واملبادرات اإلقليمية أن تلعب دوراً مهامً يف دعم الجهود املحلية والوطنية الرامية إىل مكافحة العنف وفرض عقوبات 

عىل الجناة. وميكن أيضا أن تستفيد الربامج الوطنية و/أو الدولية من إرشاك املؤسسات اإلقليمية، والعمل معها.

االتفاقيات  مثل  اإلقليمية،  األطر  يف  السياسية  الحياة  يف  املرأة  ضد  العنف  إلدراج  الفرصة  اإلقليمية  للمؤسسات  تتاح  قد 

واإلعالنات حول العنف ضد املرأة، وحقوق اإلنسان والسالم والنزاعات املسلحة، وحقوق املرأة. وميكنها أيضاً دعوة الهيئات 

واملكاتب اإلقليمية مثل اللجان العاملة يف شؤون املرأة ومحاكم حقوق اإلنسان لالعرتاف وااللتزام مبعالجة مشكلة العنف ضد 

املرأة يف الحياة السياسية، مبا يف ذلك وضع الجناة تحت املساءلة كلام كان ذلك ممكنا.

استخدام حقائق وبيانات لرفع الوعي: إجراءات املقررين الخاصني لألمم املتحدة 

بإمكان املؤسسات الدولية أن تعمل مع بعضها البعض ورشكائها للرتكيز عىل العنف ضد املرأة يف السياسة يف عملهم، 

ال سيام عندما يختص عمل املنظمة يف املسائل املتعلقة بالحكم الدميقراطي، واملجتمع املدين، واألحزاب السياسية، 

والنزاهة االنتخابية أو حقوق اإلنسان يف صفوف الربملانيني. فعىل سبيل املثال: املقررون الخاصون املعينون من قبل 

األمم املتحدة للبحث يف العنف ضد النساء والفتيات عملوا عىل مدى العقود املاضية تحت منظومة األمم املتحدة 

لتقديم التقارير املستندة عىل ادلة قوية والقيام بعرض معياري للجوانب الهامة لتجارب النساء مع العنف، والدفع 

بالعمل عىل معالجة هذه القضية باستخدام الحقائق التي تتضمنها هذه التقارير. العنف ضد النساء والفتيات أصبح 

قضية سياسية رئيسة، ونطاق القضية املعرتف به اتسع ليشمل عىل سبيل املثال العنف املنزيل والعنف الجنيس أثناء 

الرصاعات والحروب. وميكن لهذه الجهود أن تتكثف لتشمل العمل عىل مكافحة العنف ضد النساء الناشطات سياسياً، 

من خالل إدراج هذه القضية ضمن املوضوعات التي يبلغ عنها املقرر الخاص لألمم املتحدة حول العنف ضد املرأة 

يف التقارير السنوية. وهذا النوع من العمل سيكون مثاال عامليا يحتذى به، وسيمكن جهات العمل األخرى التي تعمل 

بعد مؤمتر  فعالية ومدروس.  أكرث  الحقائق يف عملها بشكل  استخدام هذه  القضية من  عىل دراسة ومعالجة هذه 

#ليست التكلفة الذي عقده املعهد الدميقراطي الوطني يف آذار/مارس 6102 والفعاليات الالحقة التي عقدها املعهد، 

بدأ املقرر الخاص يف دراسة الكيفية لجعل اآلليات القامئة أكرث فعالية.
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وتتاح للمؤسسات اإلقليمية أيضا الفرصة إلنشاء الربوتوكوالت اإلقليمية أو منظومة عمل لتقديم التوجيه لألحزاب السياسية 

و/أو الربملانات الوطنية بخصوص معالجة هذه القضية، عىل سبيل املثال: عن طريق وضع »قواعد سلوك« معينة أو ترشيع 

للتقنني إزاء الجرائم وتحديد العقوبات عىل الجناة. وبناًء عىل هذه الربوتوكوالت واملنظومات فبإمكان املؤسسات املحلية أن 

تصمم قوانينها أو ترشيعاتها وفقا ألفضل املامرسات املوضحة يف النموذج وتعديلها حسب احتياجاتها الخاصة. فعىل سبيل 

املثال: دعت منظمة الدول األمريكية خرباء إىل وضع قانون منوذجي يدين ويجرم العنف ضد املرأة. ومبجرد املوافقة عىل 

وثيقة املنظمة، ميكن للدول األعضاء استخدامها كنموذج التخاذ إجراءات ترشيعية عند العنف ضد املرأة.

مثل املؤسسات الدولية ميكن للمؤسسات اإلقليمية تسهيل تبادل املعلومات واالسرتاتيجيات ملكافحة العنف ضد املرأة يف 

الحياة السياسية بني الحكومات و/أو منظامت املجتمع املدين عىل املستوى اإلقليمي. استخدام اللقاءات اإلقليمية وطلبات 

املساعدة التقنية )مثل بعثات مراقبة االنتخابات( إلتاحة الفرصة لوضع هذه القضية يف جدول األعامل، والعمل نحو متكني 

املنطقة برضورة معالجة  املصلحة يف  الخرباء وأصحاب  لتوعية  اللقاءات فرصة  تتيح هذه  الفّعالة.  الخربات  تبادل  وتشجع 

هذه القضية.

وعىل نطاق أوسع ميكن للمؤسسات اإلقليمية أن تعمل مع بعضها البعض للرتكيز عىل العنف ضد املرأة يف السياسة، وال 

السياسية،  واألحزاب  املدين،  واملجتمع  الدميقراطي،  بالحكم  املتعلقة  املسائل  عىل  املنظامت  هذه  عمل  يركز  عندما  سيام 

والنزاهة االنتخابية، وحقوق اإلنسان للربملانيني. ويف سياق هذا التعاون ميكن للمؤسسات استقطاب الخرباء وتبادل البيانات 

تأثري هذا  البناء عىل عمل املنظامت األخرى والتعلم من تجاربها مام يضاعف من  والوثائق والخربات والتحديات، بهدف 

العمل الجامعي. التعاون مع الجهات الفاعلة القامئة يف مناطق أخرى قد يكون مثمرا بشكل خاص للتفكري بطرق جديدة يف 

املشكلة والحلول املمكنة.

املستوى الوطني

هناك مجموعة متنوعة من الخيارات للربامج عىل املستوى املحيل أيضا. وميكن للربامج أن تركز عىل معالجة العنف ضد املرأة 

من خالل إحداث تغيري داخل الحكومات الوطنية أو املحلية، أو ميكن أن تهدف إىل إحداث تغيري داخل مؤسسة أو عملية 

سياسية معينة، كاالحزاب السياسية أو األنتخابات. 

الحكومات الوطنية واملحلية كوكالء للدولة تقع عىل عاتقها مسؤولية تعزيز حقوق اإلنسان والحقوق الدميقراطية لجميع 

املواطنني/ات وحاميتهم/ّن، وكذلك ضامن املعالجة العادلة لضحايا مختلف أشكال العنف. ميكن للحكومات أن تعالج هذه 

القضية من خالل اتخاذ موقف علني ضد العنف تجاه املرأة يف الحياة السياسية، وتطوير آليات لدعم الضحايا ووضع الجناة 

تحت املساءلة القانونية. بعض البلدان بدأت يف االتجاه نحو الترشيع ملعالجة هذه القضية،31 وبعض الرؤساء السابقني لوزراء 

استخدام االتفاقيات الحالية: إجراءات منظمة الدول األمريكية

اتخذت العديد من املؤسسات اإلقليمية إجراءات للدعوة إىل مكافحة العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية من خالل 

وصف القضية وادانتها. يف كثري من األحيان تجد هذه املؤسسات أنه من األفضل العمل ضمن األطر القامئة حالياً التي 

تدعو إىل اتخاذ إجراءات ملعالجة العنف ضد املرأة من أجل ضامن التأثري عىل نطاق أوسع. ومن األمثلة عىل ذلك 

اعتامد منظمة الدول األمريكية )OAS( يف عام 4991 يف بيليم اتفاقية بارا التي تدعو إىل إنشاء آليات لحامية املرأة من 

العنف. ويف أكتوبر 5102 اعتمدت منظمة الدول األمريكية إعالنا للمتابعة يف االتفاقية واضافت لها إدانة العنف ضد 

املرأة يف الحياة السياسية بشكل محدد ورصيح. يحث هذا اإلعالن الدول األعضاء عىل اتخاذ إجراءات لحامية املرأة يف 

الحياة السياسية من العنف، ويخدم غرضاً مهامً يف رفع مستوى الوعي حول هذه القضية يف املنطقة.
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الحكومات ومجالس الوزراء تحدثوا حول مشاكل التمييز عىل أساس الجنس والنوع االجتامعي وعن أعامل العنف املوجهة 

تجاه النساء يف العمل السيايس. ولكن، بشكل عام، ماتزال الحكومات يف جميع أنحاء العامل حتى اآلن بطيئة يف تناول قضية 
العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية.32

العمل السيايس، ومعالجة آثاره واملعاقبة عىل  العنف ضد املرأة يف  الوطنية واملحلية شن حمالت ملنع  بإمكان الحكومات 

اقرتافه، وميكن ملامريس الدميقراطية دعم هذه الحمالت. الربامج الوطنية قد تسهم يف دعم املجتمع املدين للدفع من أجل 

التغيري داخل املؤسسات السياسية أو الحكومية. تشغل املؤسسات واملنظامت الوطنية موضعا يسمح لها مبواصلة تحسني أو 

توسيع الجهود املكرسة ملكافحة العنف،  وميكنها يف كثري من الحاالت القيام بجمع البيانات واملعلومات عن هذه الظاهرة 

واالستفادة منها بعد ذلك كأداة هامة ومؤثرة للتغيري. وترد إرشادات إضافية أدناه حول النهج الذي ميكن لهذه الجهات اتباعه.

العمل عىل املستوى املحيل: الترشيعيات

هذا  املرأة.  ضد  السيايس  والعنف  التحرش  مكافحة  قانون   :342 رقم  القانون   2102 عام  يف  البوليفي  الربملان  أقر 

القانون التاريخي هو واحد من القوانني األوىل والوحيدة التي تهدف عىل وجه التحديد إىل تجريم العنف ضد النساء 

الناشطات سياسيا. سبق صدور هذا القانون عقد من العمل املكرس من قبل ناشطي املجتمع املدين والسياسيات من 

النساء، مبا يف ذلك رابطة املستشارات البوليفيات )ACOBOL(. يعاقب القانون األفراد الذين يضغطون أو يضطهدون 

أو يضايقون أو يهددون النساء املنتخبات أو املرشحات أو النساء  الاليئ ميارسن وظائف عامة. وينص القانون عىل 

عقوبات، مبا يف ذلك أحكام بالسجن وعواقب جنائية أخرى، ألؤلئك الذين تثبت إدانتهم يف قضايا العنف ضد املرأة. 

ومازالت املناقشات بشأن القانون مستمرة، وال سيام يف ما يتعلق بصعوبات التنفيذ وإقرار اإلجراءات الالزمة لتنفيذ 

القانون والعمل مع أصحاب املصلحة.
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ثالثاً: تناول موضوع املشاركة السياسية
يحدث العنف ضد املرأة يف جميع القطاعات السياسية: املجتمع املدين واألحزاب السياسية واالنتخابات والربملانات. ويؤثر عىل 

النساء الناشطات سياسيا بغض النظر عن أدوارهن، سواء كناشطات أو قياديات يف املجتمع املدين أو يف األحزاب السياسية 

أو ناخبات أو مرشحات للمناصب املحلية أو الوطنية. كام أن أشكال هذا النوع من العنف تختلف باختالف الجهات، فعىل 

سبيل املثال، يف بعض الحاالت، النساء الناشطات سياسيا تتعرض لإلساءة النفسية مهام كانت أدوارهن. ولكن اختالف القضايا 

التنظيمية والسياقية يف كل القطاعات السياسية األربعة املذكورة أعاله يتطلب نهجا مركزا ملعالجة مشكلة العنف والحواجز 

التي يخلقها ملشاركة املرأة مشاركة كاملة وعىل قدم املساواة. والطريقة التي تتجىل بها أعامل العنف ميكن أن تختلف اختالفا 

كبريا بني هذه القطاعات، مبا يف ذلك من هم مرتكبو العنف، ونوع العنف املستخدم، وما هو هدف هذا العنف وأثره، واألهم 

من ذلك ما هي الحلول املحددة ملعالجة هذا العنف. ولذلك؛ من الرضوري أن نكون واضحني بشأن القطاع أو القطاعات 

التي يهدف الربنامج إىل معالجتها يف مرحلة التصميم. وهناك عوامل أخرى قد تؤثر عىل عملية وضع برنامج ما، مبا يف ذلك 

تفضيالت املانحني والتمويل املتاح، فضال عن األخذ بعني االعتبار احتياجات البلد الحالية وما هو قابل لالستمرار وذات صلة. 

هذه العوامل ستناقش الحقا يف هذه الوثيقة.

بلدان أخرى قد  السياسية، ويف حاالت أخرى أو يف  الرتكيز االسرتاتيجي عىل جميع جهات املشاركة  الحاالت تتطلب  بعض 

يكون من األفضل الرتكيز عىل جهتني أو ثالث أو وضع برنامج قوي خاص لكل جهة بشكل منفرد.33 وسيكون لهذا االختيار أثر 

مبارش عىل تصميم الربنامج، فالربامج املتعددة الجهات تتطلب نهجا مختلفا من الربامج التي تستهدف جهة واحدة. ولكن 

ألن العنف ضد املرأة يشكل عقبة كبرية أمام مشاركة النساء مشاركة كاملة وعىل قدم املساواة يف جميع الجهات السياسية، 

فينبغي بذل جهد لزيادة الوعي لدى جميع أصحاب املصلحة يف بداية أي برنامج، حتى لو كان له تركيز عىل جهة معينة 

دون أخرى. وميكن القيام بذلك من خالل فعاليات مبادرة #ليست التكلفة. ترد إرشادات إضافية لهذا النوع من العمل يف 

جزء الحق من هذه الوثيقة.

تحديد نوع التدخل املناسب

املستوى 	  الربنامج عىل إجراء إصالحات عىل  يركز  الربنامج إىل تحقيقه؟ وهل  الذي يهدف  األثر  ما هو 

الدويل أو اإلقليمي أو املحيل؟

النساء 	  ضد  العنف  حول  الوعي  مستوى  رفع  خالل  من  الدولية  املعاییر  تغییر  الربنامج  یحاول  ھل 

والتثقیف حول ھذه الظاھرة؟ أو هل يهدف الربنامج إىل تغيري القوانني أو التغيري يف املؤسسات ملعالجة 

هذه القضية؟

أو 	  محلية  يركز عىل مؤسسات  مؤسسية؛ هل  أو  قانونية  تغيريات  إحداث  إىل  يهدف  الربنامج  كان  إذا 

إقليمية أو دولية؟

هل يحتوي الربنامج آليات قامئة ملكافحة العنف ضد املرأة؟ فعىل سبيل املثال: توجد يف أمريكا الالتينية 	 

ومنطقة البحر الكاريبي آليات إقليمية ومحلية محددة التي ميكن البناء عليها أو أخذها يف الحسبان يف 

الربامج املستقبلية.
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رابعاً: نقطة بدء الربنامج
ينبغي أن يعكس نهج الربامج مستوى فهم قضية العنف ضد النساء يف السياسة والجهود املبذولة للتصدي لها يف بلد أو 

الناشطات سياسيا هي مفهوم  النساء  العنف ضد  أنها ليست ظاهرة جديدة، فإن مسألة  الرغم من  بعينها. وعىل  منطقة 

جديد نسبيا ملعظم املؤسسات والجهات الفاعلة عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل. هناك اختالفات واسعة يف جميع 

أنحاء العامل حول الوعي بقضية العنف واإلجراءات املتخذة ملكافحته. ويف بعض البلدان أو املناطق ال يعرتف بقضية العنف 

ضد املرأة بوصفها تحديا خطريا يهدد حقوق املرأة  كام يؤثريف مدى قوة الدميقراطية فيها. ويف أماكن أخرى هناك وعي كبري 

وحتى ترشيعات إقليمية ووطنية للتصدي لهذه الظاهرة كام هو الحال يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. قبل وضع 

برنامج ملعالجة العنف ضد املرأة، يجب عىل العاملني يف تصميم الربامج تقييم هذا السياق وتحديد نقطة البدء املناسبة يف 

خطة عمل الربامج.

هل هناك أية منظامت للمجتمع املدين؟ وهل هناك تحالفات بني هذه املنظامت أو أية تحالفات أخرى تعمل 	 
عىل مكافحة العنف ضد النساء الناشطات سياسيا؟35 

هل هناك قانون أو آلية قانونية تعالج العنف ضد املرأة يف السياسة يف إطار هذا البلد؟	 

هل يوجد قانون يف البلد يتناول العنف القائم عىل النوع االجتامعي يذكر/يشمل العنف ضد املرأة؟	 

هل هناك قانون أو آلية قانونية يف البلد تعالج العنف القائم عىل النوع االجتامعي تذكر/ تشمل العنف ضد 	 

املرأة؟

هل تعالج أية مؤسسات سياسية )مثل هيئات إدارة االنتخابات أو الربملانات( قضية العنف ضد املرأة يف لوائحها 	 

وعملياتها؟

األسئلة الرئيسة التي يجب اخذها بعني االعتبار عند وضع تصميم برنامج يهدف 
إليقاف العنف ضد املرأة:

هل هناك مؤرشات واضحة حول العنف التي تتعرض له النساء يف جهة سياسية معينة تتطلب الحاجة 	 

إىل الربمجة املستهدفة؟

هل تشارك النساء بشكل كبري أم بشكل محدود يف جهة سياسية معينة؟ وإذا كانت املشاركة بشكل كبري؛	 

هل يتطلب ذلك تركيز العمل يف هذه الجهة بسبب رد الفعل العنفي املحتمل بسبب زيادة مشاركة 	 

املرأة؟

النسائية 	  الكوتا  تنفیذ  بسبب  املنتخبات  النساء  عدد  يف  مفاجئة  زیادة  السياسية  الساحة  ھل شهدت 

ألول مرة؟

وھل أثر ذلك يف زيادة عدد حاالت العنف ضد املرأة يف قطاع معین والحاجة ملعالجتها؟	 

هل هناك حدث سيايس مثل انتخابات أو استفتاء دستوري يستلزم الرتكيز عىل معالجة أثر العنف عىل 	 

متكن املرأة من املشاركة عىل قدم املساواة؟
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هل هناك مجموعات محلية ملراقبة االنتخابات تعمل عىل جمع بيانات حول العنف ضد املرأة؟	 

هل تم جمع أية بيانات عن قضية العنف ضد املرأة بشكل عام أو ضمن قطاع سيايس معني من قبل بلد أو 	 
هيئة إقليمية أو دولية؟36

هل هناك أية تقارير من وسائل اإلعالم بشأن قضية العنف ضد املرأة؟	 

هل تم اتخاذ أية إجراءات قانونية تتعلق بهذه القضية؟	 

خامساً: نقاط العمل األساسية
هناك ثالثة إجراءات رئيسية ينبغي اتخاذها يف الربامج التي تحاول التصدي للعنف ضد املرأة، سواء كان  تركيزها إقليام أو 

دوليا، وسواء كانت منفردة أو متعددة القطاعات، وسواء كان العنف ضد املرأة هو الرتكيز الوحيد أو ضمن برنامج واسع 

النطاق:

العربية 	  باللغات  )متوفرة  السياسة  يف  املرأة  ضد  العنف  وقف  مبادرة  التكلفة:  #ليست  بأهداف  االلتزام 

واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية(.

دعم الضحايا يف تعبئة االستامرة اإللكرتونية التي أطلقها املعهد الدميقراطي الوطني لإلبالغ عن حاالت العنف 	 

ضد املرأة يف السياسة. )االستامرة متاحة باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية(

العمل عىل إجراء بحوث قوية بشأن هذه الظاهرة، والرصد والتقييم بشكل مكثف، من أجل فهم أفضل ملا هو 	 

فعال يف مكافحة هذا العنف.

هناك عدة إجراءات إضافية ميكن إدراجها يف أي نهج برمجي. وينبغي إدراجها بدرجات متفاوتة وبطرق مختلفة، اعتامدا عىل 

متويل ونقاط عمل الربنامج وعوامل أخرى، باعتبارها رضورية ملعالجة هذه القضية.

أوال ميكن للربامج أن تحدد وتعمم مفهوم »العنف ضد املرأة يف السياسة« إلعطاء اسم لهذه األفعال وزيادة الوعي بشأن 

القضية عىل املستوى الدويل والوطني واملحيل. وينبغي أن تؤكد هذه الربامج عىل عدم النظر إىل هذه السلوكيات بوصفها 

»تكلفة مامرسة السياسة« حيث يجب اعتبارها أعامال تسعى ملنع املشاركة السياسية للنساء لكونهن نساء واعتبارها انتهاكا 

اإلبالغ عن أحداث العنف ضد املرأة

تتيح استامرة املعهد الدميقراطي الوطني اإللكرتونية اإلبالغ عن حاالت العنف ضد املرأة يف السياسة. أطلق املعهد 

هذه االستامرة يف ترشين الثاين/نوفمرب 6102 إلتاحة الفرصة لكل من النساء والرجال يف جميع أنحاء العامل أن يقدموا 

تقارير إلكرتونية عن العنف ضد النساء الناشطات سياسيا بشكل آمن. ويعمل املعهد عىل إيصال هذه املعلومات 

املقرر  ويبحث  والفتيات.  النساء  ضد  بالعنف  املعني  الخاص  املتحدة  األمم  مقرر  مكتب  إىل  املقدمة  والشهادات 

السياسة، من أجل وضع تقرير  املرأة يف  العنف ضد  اتجاهات وأمناط  التقارير، بعد ذلك، لتحديد  الخاص يف هذه 

موضوعي يعمل عىل تحليل هذه الحاالت، بهدف بناء قضية ميكن أن يتناولها املقرر الخاص مبارشة. بني هذا العمل 

التكلفة  الدويل يف مؤمتر #ليست  املجتمع  أولربايت من  السابقة مادلني  الخارجية  الذي طرحته وزيرة  الطلب  عىل 

الذي أقيم يف مارس 6102. يهدف هذا العمل إىل معالجة النقص الحرج يف البيانات واملعلومات املتوفرة حول هذه 

الظاهرة وزيادة الوعي عىل مستوى العامل بخطورة هذه القضية. وميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات عىل املوقع 

.www.ndi.org/incident-report
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خطريا للقواعد الدولية والقوانني الوطنية املتعلقة بالدميقراطية وحقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني. وميكن لنهج الربامج 

أيضا أن يزيد الوعي بطبيعة الظاهرة يف كل أنحاء العامل، مشددة عىل أن العنف ضد املرأة يف السياسة ليس ظاهرة تقترص 

عىل قطر أو إقليم واحد من العامل. وعىل الرغم من أن أعامل العنف قد تختلف من بلد أو إقليم آلخر فإن جميعها لديها 

توجها مشرتكا يتمثل يف تقييد ومراقبة املشاركة السياسية للمرأة. ترد إرشادات إضافية بشأن األنشطة الرئيسية التي ميكن 

إدراجها يف الربامج يف الجزء الخاص بالتعليم والتوعية. باإلضافة إىل العمل عىل زيادة الوعي فيمكن للربامج أن تضع مؤرشات 

وتجمع بيانات عن مدى انتشار العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية وشكله وتأثريه. 

إذ يسهم االفتقار إىل البيانات يف إنكار هذه املشكلة، ولكن اإلحصاءات ودراسات الحاالت النوعية ميكن أن تدعم الجهود 

الرامية إىل مكافحة هذه الظاهرة وتوضيح أثرها عىل املرأة والسياسة واملجتمع. وميكن القيام بذلك من خالل إدراج البيانات 

البيانات الدولية القامئة املتعلقة بالعنف ضد املرأة. وميكن للعاملني  املتعلقة بالعنف السيايس يف إطار الدراسات وقواعد 

عىل هذه القضية عىل املستوى اإلقليمي أو الوطني أو املحيل إضافة هذه املؤرشات إىل البحوث والدراسات اإلقليمية القامئة. 

وستسمح هذه البيانات مبرور الوقت بتقييم االسرتاتيجيات ملعرفة أين أحرزت تقدما وما قد يلزم من تدخالت أخرى.

ميكن للربامج أن تلعب دورا هاما يف دعم التواصل بني الناشطني/ات سياسياً ومنظامت املجتمع املدين املهتمة مبعالجة هذه 

التنظيمية أو اإلقليمية أو  التجمعات  أثناء  الفرص للعمل  القضية، سواء عىل أساس رسمي أو غري رسمي، من خالل توفري 

التواصل من خالل منصات املنظمة اإللكرتونية. وبرصف النظر عن أشكال هذه التجمعات، فيجب الحرص عىل ضامن حامية 

النساء املشاركات وخصوصيتهّن من أي رد فعل عنفي أو انتهاك رسية العمل. وباإلضافة إىل ذلك ميكن للربامج أن تنظر يف 

توافر التدريب للنساء حول كيفية التصدي ألعامل العنف ضد املرأة يف مجال السياسة والتخفيف من حدتها، مبا يف ذلك كيفية 

املواجهة واالستجابة الفعالة للهجامت الشخصية والهجامت عىل اإلنرتنت. وقد يكون من املفيد أيضا توفري التدريب للرجال 

لزيادة الوعي باألدوار التي ميكن أن يلعبوها يف إيقاف العنف أو التصدي له. وعموما؛ ينبغي أن تشمل الربامج التي تعالج 

العنف ضد املرأة يف مجال السياسة كل الجهود الرامية إىل منعه، وحامية الضحايا منه ومعاقبة مرتكبيه. عىل سبيل املثال: 

ميكن للربامج التواصل مع خدمات الضحايا أو املنظامت الداعمة خالل مرحلة تطوير الربنامج ورفع مستوى الوعي حول 

الخدمات التي تقدمها هذه الجهات لضحايا العنف أو إحالة الضحايا مبارشة إىل الخدمات حسب الحاجة.

البحوث يف ساحل العاج )كوت ديفوار(

للبحوث وجمع البيانات أهمية كبرية يف إحراز تقدم يف هذه القضية. فعىل سبيل املثال يف أعقاب أعامل العنف التي 

جرت يف كوت ديفوار يف فرتة ما بعد االنتخابات يف الفرتة 0102-1102، أجرت بعض املجموعات بحوثا موضوعية عن 

آثار ذلك العنف. بالرغم من أن هذه البحوث مل تركز عىل آثار العنف عىل املرأة ومشاركتها السياسية إال أن إحدى 

كيفية  بحوثا ركزت عىل  أجرت   )OFACI ديفوار العاملة يف كوت  املرأة  )منظمة  املرأة  لحقوق  املحلية  املنظامت 

استهداف النساء وتأثرهن بالعنف الذي عقب االنتخابات. أطلقت املنظمة تحقيقا بشأن املرأة يف 61 تجمعا محليا، 

مستخدمة مسحا لتحديد مدى وعواقب العنف ضد املرأة بعد االنتخابات.

نجحت املنظمة يف تحديد أنواع العنف الرئيسة التي تتعرض لها النساء وأعداد الضحايا يف بعض املواقع التي تأثرت 

البيانات ونرشها اتبعت املنظمة اسرتاتيجيات للدعوة إىل تحقيق العدالة ضد مرتكبي  أكرث من غريها. وبعد جمع 

العنف وحامية املرأة من العنف مستقبال، مبا يف ذلك تقديم توصيات إىل السلطات لتنظيم دورات تدريبية للنساء 

القادمة. كام متكنت املنظمة  القضائية وجامعات مراقبة االنتخابات قبل االنتخابات  واملجتمعات املحلية والسلطة 

من مساعدة بعض الضحايا من النساء اللوايت طلنّب املساعدة، ومساعدتهّن يف الحصول عىل العالج الطبي ومرافقتهن 

يف املحكمة.
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إرشادات
 الربنامج
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إرشادات الربنامج
إن الوعي بالعنف ضد املرأة يف السياسة آخذ يف التنامي يف جميع أنحاء العامل حيث أن املزيد من املنظامت والباحثني يوجهون 

انتباههم بشكل أكرب إىل األعامل التي مل يتم اإلبالغ عنها،  وبدأت النساء الناشطات سياسيا التحدث علنا عن تجاربهن. يجب 

بعني  األخذ  العامل. ويجب  أنحاء  كل  وأثره يف  املرأة  العنف ضد  لتأثري  الكامل  النطاق  استيعاب  املبذول  الجهد  يعكس  أن 

االعتبار أن العنف قد يختلف من مكان آلخر يف نوعه املحدد، والضحايا، والجناة، والتأثري. وقد تعتمد الربامج التي تعالج 

العنف ضد املرأة عىل املفهوم الدويل للقضية، ولكنها يجب أيضاً أن تعكس يف نهاية املطاف السياقات املحلية يف عملها. ويف 

أي جهد للتصدي للعنف ضد املرأة؛ من املهم جدا فهم املشكلة قبل البت يف الحل. وهذا يساعد العاملني بهذا الصدد عىل 

تحديد هدف قابل للتحقيق يعالج املشكلة. وعليه فإن هذا الهدف املنشود سيوجههم يف اتخاذ القرارات بشأن االسرتاتيجية 

والخطوات الالزمة للنجاح. وينبغي أن تبدأ هذه العملية بتقييم السياق املحيل أو القطري أو اإلقليمي الذي سيوجه بقية 

الربنامج من خالل تحديد العوامل الرئيسة، مبا يف ذلك نوع العنف الذي يحدث، أين يحدث يف معظم األحيان، ومرتكبيه 

وضحاياه، وأثره، واملواقف والتصورات التي قد تربز حوله. وميكن أن يأخذ التقييم يف االعتبار أيضا املنظامت أو األفراد الذين 

يعملون يف هذه القضية محليا، مع تحديد ما إذا باإلمكان أن يكونوا حلفاء أو رشكاء محتملني.

قاعدة البيانات التي تم إنشاؤها من خالل تقييم شامل لن تساعد الربامج عىل تسليط الضوء عىل قضية العنف ضد املرأة 
والحاجة ملعالجتها وحسب، إنها كذلك تعني العاملني يف القضية عىل رسم االسرتاتيجيات الواعدة، ونقاط البدء يف العمل، 
وتحديد الحلفاء املحتملني أو املعارضني، بشكل أكرث فعالية. كام أنها  تساعد الربامج عىل إقناع املشككني والرشكاء املحتملني 
أن العنف ضد املرأة هو مشكلة حالية ذات صلة ويجب معالجتها. وعىل نطاق أوسع؛ فإن كل تقييم، حتى لو كان صغريا يف 
نطاقه، يشكل إضافة هامة لعملية بناء فهم دويل لهذه القضية. ويف نهاية املطاف، لن يؤدي التقييم إىل جعل الربامج أقوى 

وأكرث فعالية عىل املدى القصري فقط، بل سيعزز أيضا تأثريها واستدامتها عىل املدى الطويل. 

هناك العديد من االسرتاتيجيات التي ميكن تكييفها ملواجهة العنف ضد املرأة، مبجرد االنتهاء من التقييم واستخدامه لرسم 

املشهد الحايل الذي سيستهدفه الربنامج. وينبغي أن يتحقق االختيار الذي يتبناه أي برنامج بالتحديد األويل للمشكلة وتحديد 

املوارد التي قد تكون متاحة أو ممكنة االستخدام. وبغض النظر عن طبيعة النهج الذي يتبعه أي برنامج فالبد أن يبني عمله 

عىل دراسة أولية للظاهرة، وتحديد املوارد التي قد تكون متاحة لالستخدام يف معالجتها.  وستتيح اإلرشادات التالية للعاملني 
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يف هذه الربامج تحديد وتنفيذ االسرتاتيجية أو االسرتاتيجيات التي ستكون أكرث فعالية، من خالل كل خطوة من الخطوات 

املذكورة أعاله، ومن خالل عملية التقييم والبحوث، وباستخدام هذا البحث لصياغة خطة عمل، والدعوة إىل التغيري، وإرشاك 

الحلفاء الرئيسيني يف الجهود. يقدم هذا القسم إرشادات أكرث تفصيال عن الخطوات واملعلومات التي ينبغي النظر فيها ألي 

برنامج يهدف ملعالجة العنف ضد املرأة.
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اوالً: فهم مشكلة العنف ضد النساء 
الناشطات سياسيا

املقدمة
مازال العنف املوجه ضد النساء الناشطات سياسيا ظاهرة غري موثقة، وغري مفهومة إىل حد كبري، رغم تنامي الوعي بهذه 

باملرأة،  املعنية  األمريكية  البلدان  لجنة  خالل  من  األمريكية  الدول  منظمة  مثل  الفاعلة،  اإلقليمية  الجهات  بني  املسألة 

البيانات عن  القليل جدا من  ليس هناك سوى  الدويل.37  الليربايل  واالتحاد  الدويل  الربملاين  االتحاد  مثل  الدولية  واملنظامت 

مدى انتشار هذا العنف ومحتواه ومرتكبيه وضحاياه، وذلك عائق كبري أمام إثبات وجود العنف ضد املرأة وفحص األشكال 

التي يأخذها. كام أن االفتقار إىل البيانات واستمرار »عدم وضوح« القضية يعيق أيضا وضع اسرتاتيجيات ملنع هذا العنف 

وملعالجته وللمعاقبة عليه.

هناك عدة جهود جارية لتحسني توثيق هذه الظاهرة وفهمها. من ضمنها الجهود التي تبذلها لجنة البلدان األمريكية املعنية 

العنف عىل  يؤثر  كيف  لفهم  والكاريبي  الالتينية  أمريكا  يف  املحلية  السياسات  يف  املرأة  عمل  بخصوص  لالستقصاء  باملرأة 

قدرة املرأة عىل املشاركة، وباالضافة إىل ذلك مبادرة االتحاد الربملاين الدويل38 لدراسة وبناء الوعي حول العنف ضد املرأة يف 

الجهود التي تبذلها املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية39 وهيئة األمم املتحدة للمرأة واملعهد الدميقراطي  الربملانات، وأيضاً 

الوطني لتحسني توثيق ومكافحة العنف الذي يؤثر عىل مشاركة النساء يف االنتخابات.40 ولكن املعلومات الحالية املتعلقة 

بالعنف ضد املرأة مل يتم جمعها بشكل كاف أو شامل لجميع القطاعات ويف جميع البلدان. ولذلك فإن جزء مهامّ من أي 

برنامج حول العنف ضد املرأة، يكمن يف خلق فهم أعمق لهذه القضية، حتى ميكن تطوير الحلول الالزمة.

يجب أن تكون الخطوة األوىل هي تقييم العنف ضد املرأة يف السياسة داخل البلد أو البلدان التي سيشملها الربنامج. بعض 

املعلومات التي يتم جمعها من خالل التقييم ميكن استخدامها لتصميم عمل الربنامج كأداة للرصد والتقييم، لها كذلك أهمية 

يف قياس نجاح برنامج معني يهدف إىل التصدي للعنف ضد املرأة يف السياسة. وميكن للمعلومات التي تم جمعها من خالل 
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التقييم أن تساعد عىل توجيه مبادرات أخرى تدعو ملعالجة قضية العنف، مبا يف ذلك تحديد املشكلة بوضوح ووضع الحلول 

الربنامج واملستفيدين  بالتعاون مع رشكاء  أويل،  املرأة كنشاط  العنف ضد  التقييم حول  العمل عىل  الربنامج  ميكن ملنفذي 

منه، من أجل فهم أفضل ألسباب العنف ضد املرأة ومرتكبيه وهدفه ومحتواه وضحاياه وتأثريه.41 وتوضح  اإلرشادات أدناه 

منهجية إجراء هذا التقييم. ولكن املنهجية النهائية ستعتمد عىل عوامل مختلفة، منها ميزانية الربنامج أو القطاع السيايس أو 

قطاعات الرتكيز، وما إذا كان الربنامج يهدف للعمل عىل املستوى القطري أو اإلقليمي أو الدويل. وميكن تبني بعض أقسام 

التقييم مبارشة، أو تكييفها من األدوات القامئة التي تم إنشاؤها مسبقاً، لتقييم هذه الظاهرة داخل قطاع معني، مثل دراسة 

االتحاد الربملاين الدويل بشأن العنف ضد املرأة يف الربملان، ومجموعة أدوات التصويت بدون عنف التابعة للمعهد الدميقراطي 
الوطني.42

املنهجية
العامة يف  السياسة  اهتاممات  السياسية، سواء بوصفهن مدافعات عن  املشاركة  للعنف يف جميع قطاعات  النساء  تتعرض 

املجتمع املدين، أو كقياديات، أو مرشحات لألحزاب السياسية، أو كمسؤوالت منتخبات. ومع ذلك فأن الصورة التي يتجىل 

بها العنف تختلف بشكل كبري من قطاع آلخر، مبا يف ذلك الجناة، ونوع العنف املستخدم، وهدف العنف، وأثره، واألهم من 

ذلك؛ الحلول التي يجب العمل بها.

لذلك؛ يجب أن يتضمن تقييم العنف ضد املرأة أربعة أقسام من األسئلة املتعلقة بكل من القطاعات السياسية الرئيسية التي 

يشارك فيها املواطنون: االنتخابات، واألحزاب السياسية، والربملانات )الحوكمة(،43 ومشاركة املواطنني.44 ويتألف كل قسم من 

هذه األقسام من مجموعة من األسئلة التي تهدف إىل تقييم كيفية تأثري العنف يف قدرة املرأة عىل املشاركة يف مؤسسات 

أو  الدميقراطية،  لتقييم  أوسع  إطار  من  كجزء  أخرى  أسئلة  مع  العام  التقييم  استخدام  وعملياتها. وميكن  القطاعات  هذه 

كأداة مستقلة تركز عىل العنف ضد املرأة. وباإلضافة إىل ذلك؛ ميكن للنتائج أن تكون ذات فائدة أكرب يف تحديد التوصيات 

بالنوع  املتعلقة  األسئلة  تدمج  عندما  العنف  ملكافحة  االجتامعية  واملعايري  واملؤسسات  األفراد  عىل  تركز  التي  واإلجراءات 
االجتامعي لعملية سياسية أو مؤسسة ما.45

تحتوي هذه الوثيقة اإلرشادية عىل أدوات ملساعدة العاملني يف القضية عىل تطوير األسئلة املناسبة لكل قطاع سيايس. مل يتم 

تطوير هذه األدوات لتكون جزء من تقييم رسمي للعنف ضد املرأة، كام هي مقدمة هنا، ولكن ميكن العاملني عىل الربامج 

النص أدناه أين توجد هذه  للتقييم. يوضح  العام  تطبيق هذه اإلرشادات بشكل مبارش لتقديم أسئلتهم، وتحديد االتجاه 

األدوات لالستخدام العام. يف كثري من الحاالت، وألن مجال الدراسة حول العنف ضد املرأة ال يزال جديدا متاما، فأن مرحلة 

تطوير األدوات واختبارها مازالت يف بدايتها، يف جميع أنحاء العامل. وبعض هذه األدوات  مل تعلن بعد، وسيتم تقدميها واإلشارة 

إليها حاملا تتاح،  كام سيتم إدراجها، وإضافتها إىل نص هذه الوثيقة عند إصداره يف نسخ إلكرتونية قريباً.

أهداف التقييم
يجب أن يجمع تقييم العنف ضد املرأة يف السياسة مجموعة من املعلومات حول املتغريات األساسية والرضورية لفهم القضية 

بشكل أفضل مبا يف ذلك: األسباب الجذرية، واملؤرشات/األدلة املبكرة، والجناة، والضحايا، والسياق، والهدف، والتأثري. وباإلضافة 

إىل ذلك؛ يجب أن يشتمل هذا العمل عىل أسئلة تقييم  سياسات ومامرسات املؤسسات ذات الصلة التي قد تفرض عقوبات 

عىل هذا العنف أو تشجعه.

من املمكن يف بعض الحاالت استخدام مجموعات األسئلة املطروحة مسبقاً )مثل األسئلة التي ميكن العثور عليها يف مجموعة 

»أدوات التصويت بدون عنف«(، لكن  ينبغي تعديلها، من خالل عمل مشرتك مع أصحاب املصلحة الرئيسيني، لجعل التقييم 

جميع  بالرضورة  تعالج  ال  محددة  أهداف  مع  للربنامج  واضح  تصميم  هناك  كان  وإذا  بلد.  كل  يف  العمل  لطبيعة  مناسبا 

القطاعات املدرجة يف األداة املستخدمة، فباإلمكان إزالة نقاط عمل هذه األداة التي تركز عىل القطاعات غري املستهدفة يف 
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ما هي األسباب الجذرية للعنف ضد املرأة؟

األسباب املؤسسية والتي ميكن أن تتضمن االفتقار إىل اآلليات املؤسسية أو القوانني أو السياسات التي  «

األسباب  العامة. وقد تشمل  الحياة  املشاركة يف  املرأة عند  املفروضة عىل  القيود  التمييز، وكذلك  متنع 

العنف،  تدافع عن ضحايا  أو سياسات  قوانني  أيضا: عدم وجود  املرأة  للعنف ضد  املؤسسية  الجذرية 

أو عدم وجود قواعد أو هياكل تعالج العنف ضد املرأة داخل املؤسسات السياسية، أو ضعف مستوى 

القيادات النسائية يف البلد. 

األسباب االجتامعية والثقافية الناتجة عن املعايري الجنسانية التمييزية، مبا  فيها تلك التي تقلل من شأن  «

املرأة، من خالل ربط مجال عملها بالقطاع الخاص، مقابل منح الرجل امتيازا يف القطاع العام، والتي قد 

تروج العنف بشكل عام والعنف ضد النساء بشكل خاص كـ »مسألة اعتيادية«. وميكن لهذه األسباب أن 

تشمل أيضاً املستوى العام لفهم العنف ضد املرأة، وما إذا كان هناك اعرتاف اجتامعي بأن العنف ضد 

املرأة هو شكل من أشكال العنف وما إذا كان مقبوال اجتامعيا. 

األسباب الفردية التي تتضمن الفهم أو االعرتاف بالعنف ضد املرأة من قبل األفراد، واالفتقار إىل الفرص،  «

أو املعرفة، أو املوارد املتاحة للمرأة يف السياسة.

ما هي املؤرشات املبكرة التي تدل بأن هذا العنف سيحدث؟	 

من هم مرتكبو هذا العنف؟	 

من هم ضحايا هذا العنف؟	 

ما هي أنواع أعامل العنف املستخدمة؟ وما هي أشكال هذا العنف؟	 

هل العنف يحدث يف األماكن العامة أو الخاصة و/أو يف األماكن »املحمية«؟	 

ما هي الفرص وما هي العوائق القامئة داخل املؤسسات والعمليات السياسية ملعاقبة أو مكافأة هذا العنف؟	 

القطاعات 	  داخل  واملؤسسات  السياسية  العمليات  يف  املشاركة  عىل  املرأة  قدرة  عىل  العنف  تأثري  هو  ما 

السياسية؟

ما هو مستوى الفهم/اإلعرتاف بظاهرة العنف ضد املرأة كشكل من أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي 	 

وباعتبارها انتهاكاً لحقوق اإلنسان؟

قد يتطلب ذلك تحديد املواقف القامئة حول العنف ضد املرأة: عىل سبيل املثال هل ينظر إىل هذا العنف أنه 	 

سلوك عادي يف السياسة أو العمل السيايس؟ هل هو مقبول عىل نطاق واسع؟

الربنامج.  وتجدر اإلشارة إىل أنه من أجل فهم األثر الكامل للعنف ضد املرأة عىل املشاركة السياسية للنساء وعىل الدميقراطية، 

ينبغي يف نهاية املطاف تقييم جميع القطاعات. وتتمثل األهداف العامة ألداة التقييم يف تحديد املعلومات التالية لكل قطاع 

سيايس:
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عند دراسة هذه األسئلة يف التقييم لتعميق فهم العنف ضد املرأة، يجب عىل العاملني يف هذه الربامج والناشطني مراعاة 

التعاريف واملفاهيم األساسية التالية:

املتغريات الرئيسية للعنف ضد املرأة:
الجاين.  طرف  من  مبارش  لرضر  يتعرض  والذي  العنف  أعامل  من  عمل  جرّاء  يعاين  الذي  الشخص 

تختلف مجموعات محددة من الضحايا املحتملة حسب القطاع.

الضحية

الشخص الذي يرتكب أي عمل عنف ضد شخص آخر أو مجموعة من الناس. تختلف مجموعات 

محددة من الجناة املحتملني حسب القطاع.

مرتكب  / ين لجا ا

الجرمية

يختلف األثر املبارش للعنف باختالف نوع العنف الذي يرتكب، ولكن القصد منه هو تثبيط النساء أو 

ترهيبهن أو منعهن من مامرسة حقهن يف املشاركة الكاملة وعىل قدم املساواة يف عمليات ومؤسسات 

السياسة. تختلف اآلثار املحتملة للعنف حسب القطاع، غري أن التقييامت ميكن أن تنظر عىل سبيل 

املثال يف تأثري العنف عىل الضحايا، أو عىل النساء اللوايت يشهدن العنف.

التأثري

ميكن للعنف ضد املرأة يف السياسة أن يتخذ أشكاال عديدة، وميكن أن يصعب تحديده. وهناك عدة 

فئات رئيسية من العنف نوردها أدناه. يجب أن تكون األسئلة يف تقييم العنف ضد املرأة مرتبطة 

بأحد هذه الفئات. ضمن كل فئة هناك أنواع مختلفة من العنف، قد تختلف بشكل كبري حسب 

البلد واملنطقة.

الجسدي: يشمل العنف الجسدي أي عمل عنفي ينتج عنه أذى جسدي. هو االستخدام 	 

املتعمد للقوة البدنية مع احتامل أن يسبب األذى البدين.

الجنيس: يشمل العنف الجنيس أي فعل جنيس أو محاولة لتنفيذ أو الحصول عىل فعل 	 

شخص  الستغالل  محاوالت  أو  فيه،  مرغوب  غري  فعل  أو  جنسية  تعليقات  أو  جنيس، 

جنسيا بالقوة أو اإلكراه.

النفيس: يشمل العنف النفيس أي نوع من الضغط أو التمييز الذي ينجم عنه عبء عىل 	 

شخص ما، أو نوع من ضغوط نفسية تجعله يشعر بالخوف أوالكره الذايت أو الذنب أو 

العجز. وميكن أن يشمل ذلك الهجامت اإللكرتونية، مثل التنمر عرب اإلنرتنت.

التهديدات واإلكراه: ميكن أن تكون التهديدات دالالت لفظية أو جسدية بغية اإليذاء 	 

أو ارتكاب العنف. اإلكراه هو إجبار شخص عىل فعل يشء معني، من خالل استخدام 

التهديدات أو العنف.

العنف االقتصادي: يشمل العنف االقتصادي الحرمان املنظم من املوارد املتاحة للمرأة 	 

يف األنشطة السياسية، أو تقييد فرص حصول املرأة عىل املوارد املتاحة عادة للرجال.

وميكن أن يحدث أي نوع من أنواع العنف هذه، يف أماكن خاصة أو عامة أو »محمية«. وكثريا ما 

يعكس الجناة والضحايا »الفضاء« الخاص الذي يحدث فيه العنف. ففي األماكن الخاصة عىل سبيل 

املثال غالبا ما يكون أحد أفراد األرسة الذكور يرتكب هذا العنف ضد امرأة من أفراد األرسة.

فئة العنف
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اإلجابة عىل أسئلة التقييم
ينبغي أن يتناول كل قسم من األقسام األربعة للتقييم املسائل والفئات املبينة أعاله 

يف قطاعات السياسة األربعة. وإلنشاء إطار التقييم هذا، ترد يف هذه الوثيقة اإلرشادية 

السبل  أفضل  تحديد  الربنامج عىل  يف  العاملني  ملساعدة  بحثية،  وموارد  أدوات  عدة 

للتحقيق يف/ واالستجابة لهذه األسئلة، من أجل تعميق فهمهم حول العنف ضد املرأة. 

سيجد القراء يف هذا الدليل األدوات املرتبطة يف نص الوثيقة أدناه، والنقاط املدرجة 

يف نهاية هذا القسم. الدراسات التي تركز عىل العنف ضد املرأة ال تزال جديدة متاما. 

جميع األدوات ليست متاحة للجمهور بعد، حيث أن العديد منها ال يزال قيد التطوير 

واالختبار من قبل املعهد الدميقراطي الوطني ومنظامت أخرى وقت كتابة هذا العمل 

التوجيهي. وعندما تصبح هذه اإلرشادات متاحة، سيتم تحديث هذه الوثيقة لتشملها 

وفقا لذلك.

وفيام ييل دليل موجز لألدوات الحالية واملستقبلية التي تم تضمينها أو اإلشارة إليها 

يف هذه الوثيقة، باعتبارها مفيدة ملختلف قطاعات السياسة املتعلقة بتقييم العنف 

ضد املرأة:

املجتمع املدين

دراسة وتقييم املجتمع املدين والحركات االجتامعية والناشطني/ات - املعهد الدميقراطي الوطني	 

ادوات تحت التطوير «

 األماكن العامة املحمية: هي مؤسسات سياسية 

والربملانات،  والرابطات  السياسية  األحزاب  مثل 

تكون  أن  يجب  دميقراطي  مجتمع  يف  والتي 

شفافة وخاضعة للمساءلة أمام الجمهور. ولكن 

نظرا لهيكلتها الداخلية التي متنح السلطة لنخبة 

الذكور تقليديا وتضع املرأة يف موقع أدىن )وهذا 

هذه  يف  يتفاقم  أن  ميكن  الهيكلة  من  النوع 

أو  خاصة  جمعيات  تعترب  بكونها  املؤسسات 

تعفيها  التي  بها  امللحقة  االمتيازات  بعض  لديها 

مؤسسات  تواجهه  الذي  والتدقيق  القوانني  من 

كثري  يف  تسمح  األماكن  هذه  مثل  فإن  أخرى(، 

داخل عضويتها  املرأة  بالتمييز ضد  األحيان  من 

ومتكن العنف ضدها. وكثريا ما يكون مرتكبو هذا 

العنف وضحاياه أعضاء يف نفس املؤسسة. فعىل 

سبيل املثال قد تكون عضوات األحزاب السياسية 

أو  قادة  ضدهن  يرتكبه  الذي  للعنف  ضحايا 

أعضاء يف حزبهن.

من  األكرث وضوحا  النوع  هو  هذا  العام:  املكان 

العنف. ويشري إىل العنف الذي يحدث يف الحياة 

للجمهور  مفتوحة  منصة  خالل  من  أو  العامة 

العامة  السياسية  األنشطة  ذلك  ويشمل  العام. 

املناقشات  أو  االحتجاجات  أو  الحمالت  مثل 

التقليدية  اإلعالم  ووسائل  الخطب/البيانات،  أو 

أو  واإلذاعة  والتلفزيون  واملجالت  الصحف  مثل 

األخبار عرب اإلنرتنت. ويشمل أيضا املنتديات عىل 

اإلنرتنت ووسائل اإلعالم التفاعيل مثل الفيسبوك 

املفتوحة  األماكن  من  غريها  أو  التويرت.  أو 

للجمهور والتي ليست بالرضورة جزء من الفضاء 

الجغرايف املادي.

فئة العنف
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األحزاب السياسية

الفوز مع النساء«: تقييم مشاركة املرأة يف األحزاب السياسية - املعهد الدميقراطي الوطني	 

أدوات متاحة حالياً «

»الفوز مع النساء 2«. مكونات جديدة لقياس العنف ضد املرأة داخل األحزاب    	 

       السياسية - املعهد الدميقراطي الوطني

أدوات تحت التطوير – 7102 «

االنتخابات 

إطار لتقييم العنف ضد املرأة يف االنتخابات - املؤسسة الدولية للعدالة االنتخابية	 

أدوات متاحة حالياً «

أدوات »أصوات بدون عنف« ملراقبي االنتخابات من املواطنني، وموقع الويب     	 

املصاحب له -  املعهد الدميقراطي الوطني

أدوات متاحة حالياً «

الربملان

بحث عن تجارب املرأة يف الربملان وقضايا موجزة عن العنف ضد الربملانيات	 

االتحاد الربملاين الدويل

أدوات متاحة حالياً «

إنشاء وتصميم البحوث
عند إنشاء وتصميم البحث للتقييم؛ ينبغي أن تستخدم الربامج الطرق املناسبة لجمع البيانات لإلجابة عىل األسئلة. التقييم 

املكتمل يستخدم  ثالث طرق لجمع البيانات، وهي:

جمع البيانات الثانوية الستعراض اإلجراءات والربوتوكوالت الخاصة باملؤسسات ذات الصلة بالقطاع.	 

مسح لكل من الذكور واإلناث )بشكل منفصل( يف الجهات الفاعلة داخل القطاع/ات.	 

املقابالت و/أو حلقات نقاشية مع قيادين/ات سياسيني/ات.	 

أدناه. ميكن الحصول عىل األسئلة  النص  القسم يف مربع  التفصيل يرد يف هذا  الطرق وأهدافها مبزيد من  موجز عن هذه 

وغريها من املوارد لتوجيه تطوير هذه املكونات )مثل استطالع كامل واستامرات ملقابالت شخصية( موجودة يف العديد من 

األدوات الحالية واملستقبلية املشار إليها يف هذا القسم. بالرغم من أن ھذه األدوات قد ال تتطابق يف العدید من الحاالت مع 

النسق املوصی به أدناه، أو تستھدف هذا النهج يف جمع البیانات علی وجه التحدید، إال أنه یمکن استخدامھا والتعديل عليها 

بسھولة. وستختلف الطريقة النهائية املستخدمة لجمع البيانات تبعا لخصائص البلد، وسهولة وصول الباحثني إىل املؤسسات 

وأصحاب املصلحة الرئيسيني اآلخرين.

التقييم الشامل للعنف ضد املرأة يتضمن العنارص التالية، الستخالص املعلومات املتعلقة بكل قطاع من قطاعات السياسة 

األربعة )املجتمع املدين واألحزاب السياسية واالنتخابات والربملانات(:  
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مكونات تقييم العنف ضد املرأة:
الهدف األداة  املجموعة املستهدفة

مراجعة القوانني/القواعد والربوتوكوالت واملبادئ التوجيهية 

ومدونات قواعد السلوك الخاصة بكل قطاع/ات

جمع البيانات الثانوية

استعراض مكتبي

السياسية   املؤسسات 

واملرشعون

داخل  العنف  حول  النساء  آراء  عن  أولية  معلومات  جمع 

املؤسسات والعمليات السياسية وما إذا قد حددت أعامل أو 

عوامل الخطر للعنف

مسح النساء الناشطات سياسياً

جمع معلومات أكرث تفصيال عن تجارب النساء وكيف ينظرن 

إىل العنف

حلقات نقاشية

النساء الشخصية  الحصول عىل معلومات مفصلة عن تجارب 

حول العنف يف السياسة

مقابالت شخصية

وجود  عن  الذكور  من  السياسيني  الفاعلني  تصورات  قياس 

العنف داخل السياسة  وأشكاله

مسح من  سياسياً  الناشطون 

الرجال

بشأن 1.  وعيهم  مستوى  ورفع  السياسيني  القادة  إعالم 

العنف ضد املرأة يف السياسة

جمع املعلومات عن وجهة نظرهم عن حصول عنف أو 2. 

عدم حصوله داخل مؤسساتهم أو عملياتها

مقابالت شخصية من  السياسيون  القادة 

الرجال

وسيكون من املهم إنشاء مناذج وتحديد اسرتاتيجية لتسجيل املعلومات التي يتم تلقيها أثناء املقابالت ومناقشات املجموعات، 

مبا يف ذلك تدوين املالحظات أثناء املقابالت أو تسجيل املحادثات. ولكن يف بعض الحاالت قد ال يسمح بسجل مكتوب للردود، 

بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية ورسية املعلومات.

حامية الخصوصية
يجب أن يكون أي تقييم  )يف الواقع، أي برنامج شامل( ملتزما بشكل واضح بالحفاظ عىل رسية املشاركني، سواء لحاميتهم 

من العقاب املحتمل، و لتجنب اإلجابات »املرغوبة اجتامعيا« التي قد يقدمها املشاركون بدافع الوالء أو الخوف من العواقب. 

ولتجنب إلحاق الرضر عمدا أو عن غري قصد؛ يجب عىل املامرسني والرشكاء االلتزام الواضح منذ املراحل املبكرة ألي برنامج 

للبحوث  ودوليا  وطنيا  املقبولة  واملعايري  املبادئ  واتباع  الربنامج،  أعامل  جميع  يف  املشاركني  رسية  بحامية  العنف  يتناول 

والتوعية بشأن العنف. وليك ال يسمح ملثل هذه الشواغل أن تعطل عملية جمع البيانات، أو متنع املنظامت من االضطالع 

بربامج ملعالجة العنف ضد املرأة. ينبغي اتخاذ التدابري املناسبة للحفاظ عىل الرسية وسالمة املشاركني وضحايا العنف.

ويف سياق التقييم، يجب الحرص عىل عدم الكشف عن هوية املشاركني عن غري قصد، عىل سبيل املثال: عند تبادل املعلومات 

التي من شأنها أن تشري عىل وجه التحديد لتجربة شخص ما. بالنسبة لجميع املواد املتعلقة بالتقييم والتحليل وأية تقارير 

يتم تطويرها يجب أن ال تشري إىل املشارك باالسم أو غريه من املعلومات الشخصية يف أي وقت. وينبغي وضع بروتوكوالت 

لتسجيل ردود املشاركني، ومعالجة الشواغل املتعلقة بالرسية بوضوح قبل إجراء التقييم، بالتعاون الوثيق مع الرشكاء املحليني، 
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املرأة  بالعنف ضد  املتعلقة  للبحوث  الوطنية والدولية  الباحثون/ات أفضل املامرسات واملبادئ اإلرشادية  يتبع  وينبغي أن 

والعنف املبني عىل النوع االجتامعي. وال ينبغي يف أية حال من األحوال  إفشاء البيانات األولية من تقييم العنف ضد املرأة، 

مبا يف ذلك الردود عىل االستقصاءات واملقابالت أو مالحظات املجموعات النقاشية وقوائم املشاركني.

       ملزيد من املعلومات عن أمثلة للمبادئ التوجيهية الدولية وأفضل املامرسات يف مجال البحوث املتعلقة 

 بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي يرجى االطالع عىل:

الطوارئ  « حاالت  يف  الجنيس  العنف  ورصد  والتوثيق  للبحث  السالمة  واجراءات  األخالقيات  حول  توصيات 

)منظمة الصحة العاملية(

» )PATH ،البحث يف العنف ضد املرأة: دليل عميل للباحثني الناشطني )منظمة الصحة العاملية

املبادئ التوجيهية لجمع إحصاءات عن العنف ضد املرأة )إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية( «

طرق جمع البيانات46
جمع البيانات الثانوية

ينبغي استخدام هذه الطريقة كلام كان ذلك ممكنا، لجمع املعلومات عن قواعد وإجراءات املؤسسات السياسية، ومركز املرأة 

يف السياسة، والحواجز واملعايري االجتامعية والثقافية لبلد معني. إذا تم االنتهاء من ذلك يف الخطوات األولية للعمل فيمكن 

إدراج هذه املعلومات يف التقييم النهايئ واستخدامها للمساعدة يف وضع اللمسات األخرية عىل أسئلة االستطالع، والتي ميكن 

أن تساعد عىل تجنب إدراج األسئلة غري الرضورية.

البيانات  واستعراض  لجمع  خاص  بشكل  مفيدة  معلومات  مصادر  الناشطون/ات  أو  املدين  املجتمع  منظامت  تكون  وقد 
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أو  سجالت  لديهم  يكون  قد  الذين  األفراد  أو  املنظامت  لتحديد  كفرصة  التقييم  استخدام  للعاملني/ات  وميكن  الثانوية. 

معلومات أخرى ذات صلة والتي تم جمعها أو تخزينها يف أماكن أخرى، مبا يف ذلك مستويات العنف ضد املرأة يف البلد، 

واملستويات العامة للمشاركة السياسية للمرأة. وقد يكون مبقدورهم أيضا تسليط الضوء عىل البيئة العامة للنساء الناشطات 

سياسيا وأنواع العنف التي قد يتعرضن لها سواء بسبب البحوث السابقة التي قمّن بها أو بسبب أدلة رسدية جمعّنها من 

النساء الاليئ عملن معهّن

للحصول عىل أمثلة لديل جمع البيانات الثانوية وتحليل السياق، ميكن اإلطالع عىل:

إطار التقييم لربنامج »أصوات بدون عنف« )املعهد الدميقراطي الوطني( «

تحليل السياق لربنامج »أصوات بدون عنف« )املعهد الدميقراطي الوطني( «

العنف ضد املرأة يف االنتخابات: إطار للتقييم والرصد واالستجابة )املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية( «

الدراسات االستقصائية )املسوحات(

ستكون الدراسات االستقصائية أو املسوحات جزء رئيسيا من عملية جمع البيانات األولية عن العنف ضد املرأة، وذلك ألنها 

توفر الفرصة للضحايا والشهود والجناة لإلبالغ عن املعلومات دون الخوف من العواقب. وكام هي الحال يف أشكال العنف 

املبني عىل النوع االجتامعي. غالبا ما يحدث العنف ضد املرأة يف مكان خاص مثال داخل منازلهّن أو يف األماكن العامة املحمية 

مثال داخل الحزب السيايس، مام يعني أن جزء كبريا من العنف ضد املرأة لن يكون عىل مرأى من مراقب خارجي أو شاهد؛ 

وكثريا ما تكون الضحية هي املصدر الوحيد للمعلومات. وألن هذا النوع من العنف غالبا ما يكون نتيجة للتمييز بني الجنسني 

وعالقات القوة غري املتكافئة بني الضحية والجاين أو بني الرجل واملرأة،47 فإن هناك عوائق كبرية تحول دون اإلبالغ عن حاالته 

وتداعياتها. وبالتايل فإن املسح الرسي هو طريقة هامة لجمع املعلومات بشكل آمن.

وفيام ييل بعض األسباب التي تجعل من غري املحتمل اإلبالغ عن حاالت العنف التي تحدث يف األماكن الخاصة أو املحمية 

وبالتايل فهي تسجل عىل نحو أفضل من خالل الوسائل اآلمنة والخاصة مثل املسوحات:

يتم اعتبار هذا العنف جزء اعتياديا من طبيعة العمل السيايس واملشاركة السياسية، وليس شيئا يجب أن تشكو 	 

منه النساء؛ بل ينظر إليه عىل أنه يشء يجب عىل النساء أن تتحمله للقيام بعملها.

تخىش الضحايا من ردود الفعل االنتقامية من قبل مرتكبي هذا العنف إذا قمّن باإلبالغ عن أعامل العنف التي 	 

يتعرضن لها سواء كان الجاين أحد أفراد األرسة أو عضوا يف حزب سيايس.

تعتقد الضحايا أن السلطات لن تفعل أي يشء حيال العنف الذي يتعرضّن له إذا قدمت تقارير بهذا الخصوص.	 

تفوق التداعيات السلبية أية فوائد قد تحصل عليها الضحايا من اإلبالغ عن هذا العنف.	 

قد تخىش الضحايا من ردود فعل عنفية من قبل أرسهن، أو اإلرضار بسمعتهّن أو سمعة عائالتهّن إذا كان شكل 	 

العنف الذي تعرضّن له يحمل وصمة عار مثل االغتصاب أو أعامل العنف الجنيس األخرى.

عندما يرتكب هذا العنف داخل املكان الخاص فقد تنظر الضحية أو الشاهد اىل الحادث عىل أنه مجرد حادثة 	 

بالعملية  أنه غري ذي صلة  بانتظام وعىل  النساء  لها  تتعرض  التي  االجتامعي  النوع  القائم عىل  للعنف  أخرى 

أو وقفها. )ولهذا  السياسية للضحية  السيطرة عىل املشاركة  لو كانت هذه األعامل تهدف إىل  السياسية حتى 
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السبب يشكل التثقيف والتوعية خطوة أساسية يف التصدي للعنف ضد املرأة(.

قد تلوم الضحية نفسها عن حادث العنف، وبالتايل ال ترى أي سبب لإلبالغ عنه.	 

قد تشعر الضحية بالخجل بسبب حادث العنف، إما بسبب وصمة العار املرتبطة بشکل معین من العنف )أي 	 

كاإلغتصاب(، أو ألنھا تعتقد أن ذلك سیؤدي إلی اعتبارها ضعيفة وغري قادرة عىل تحمل صعوبات املشارکة 

السیاسیة.

لوضع هذه القيود يف الحسبان؛ يجب أن يتضمن التقييم طرقا لجمع املعلومات تحمي خصوصية الضحية وكذلك الجاين. 

النظر  البؤرية/النقاشية واملقابالت الشخصية مع أصحاب املصلحة. وبغض  البحث املثايل سيشمل املسوحات واملجموعات 

عن الطريقة املستخدمة يف جمع املعلومات فيجب عىل املامرسني والباحثني دامئا اتباع بروتوكوالت للحفاظ عىل خصوصية 

املشاركني/ات، مع رضورة إبالغ املشاركني بهذه الربوتوكوالت وبالغرض من البحث.

ميكن إجراء املسوحات بطرق مختلفة اعتامدا عىل ما هي الطريقة التي ستجمع البيانات الالزمة دون التأثري عىل استجابات 

الفرد.48 والطريقة املثالية إلجراء مسح هي جمع االستجابات من جميع املشاركني يف نفس الوقت يف نفس املوقع مع إعطاء 

الكايف مللء استامرة املسح. يجب أن يكون هناك مرشف عىل دراية باملسح يف مكان ووقت ملء االستبيان لرشح  الوقت 

األسئلة عند الحاجة. وميكن بعد ذلك جمع اإلجابات يف نفس الوقت. وميكن أن تكون هذه الخطوة من العمل جزءا من 

برنامج تدريبي أكرب حتى يكون هناك سبب إضايف للمشاركني  للحضور. كثريا ما يكون من الرضوري إعطاء األطراف الفاعلة 

السياسية حافزا لتكريس الوقت للمشاركة يف هذا العمل. 

ينبغي أال تعطى استامرات املسح يف غرفة مختلطة. حيث ينبغي أن تقدم استامرات املسح الخاصة بالرجال فقط ضمن 

طبيعة  إىل  ذلك  ويرجع  الرجال.  مكان  عن  بعيداً  النساء  ردود  لجمع  الطريقة  نفس  اتباع  وينبغي  الرجال،  من  مجموعة 

الراحة والرغبة يف أن يقدمًن استجاباتهًن بصدق ودون خوف أكرث  النساء مبزيد من  تقييمه؛ ستشعر  الذي يجري  العنف 

عندما ميكنهن االستجابة لهذه األسئلة دون وجود أقرانهن الذكور يف الغرفة. وألن النساء املشاركات يف املسح سيطلب منهن 

اإلدالء مبعلومات غالبا ما تكون حساسة وشخصية، فإن ضامن بيئة غري 

مختلطة مللء االستامرات سيساعدهن عىل الشعور مبزيد من الراحة يف 

رسد خرباتهن واإلدالء بآرائهن.

املشاركني/ات  املسح ملجموعة كبرية من  املمكن إعطاء  إذا مل يكن من 

يف وقت واحد، فينبغي أن يطلب من املشاركني/ات يف املسح أن يكملوا 

بذلك.  القيام  لكيفية  خيارات  عدة  هناك  مستقل.  بشكل  االستطالع 

ويتمثل أحد هذه الخيارات يف ترك نسخة من االستامرة للمسح يف مكتب 

منه/ا   ويطلب  عليه،  متفق  آخر  مكان  أو  الحزيب  مقره/ا  أو  املشارك/ة 

مألها يف إطار زمني متفق عليه، ثم العودة ألخذ االستامرة بعد ملئها. 

أفراد أرسهم/ن  أو  الحزب  قيادة  اآلخرين مثل  املصلحة  ولكن أصحاب 

ميكن أن يؤثروا عىل ردود األفراد املشاركني/ات. وبدال من ذلك فيمكن 

أو ميكن أن  للمسح،  يتمثل يف االستجابة  املشاركني لغرض محدد  جمع 

يجرى املسح يف حدث مختلف لالستفادة من املشاركني كجمهور ملزم 

مبوعد ومكان محددين أو ميكن أن يتم جمع االستجابات ألسئلة املسح 

بشكل فردي عىل أنها »مقابلة« من قبل الباحث/ة بدال من أن تعطى 

كاستبيان مكتوب. 
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املقابالت الشخصية

أو  االنتخابات  أو  السياسية  األحزاب  إدارة  هيئات  قادة  مثل  الصلة،  ذوي  الرئيسيني  العاملني  مع  املقابالت  إجراء  ينبغي 

املسؤولني املنتخبني املحليني وأعضاء املؤسسات الحكومية ذات الصلة )ويف بعض الحاالت قد يرغب الباحثون يف إرشاك أفراد 

من الرشطة أو قوات األمن أو مسؤولني من السلطة القضائية( وجامعات املجتمع املدين النسائية. وكثريا ما يكون من األسهل 

تأمني مقابلة شخصية مع أعضاء الربملان أو زعامء األحزاب عوضا عن محاولة إقناعهم مبلء استطالع طويل،  واألرجح أن  ما 

يتم الحصول عليه من معلومات من القادة خالل هذه املقابالت املستهدفة أكرث قيمة مام ميكن الحصول عليه عند إدراجهم 

يف استطالع عام.

  باستخدام املقابالت املستهدفة؛ ميكن للباحثني أو الرشكاء التحقيق يف معلومات مفصلة والتامس أمثلة محددة عىل األسئلة 

املعمول بها يف محادثة موجهة. وميكن االستقصاء حول املعلومات التي تم جمعها يف املقابالت مع البيانات التي تم جمعها 

من خالل أدوات أخرى أثناء التحليل، مام يسمح بإجراء تحقيق أعمق وتحليل أكرث فائدة وجدارة باالهتامم والتوصيات. ويف 

ضوء ذلك يجب عىل القائم باملقابلة أن يعد أسئلة يف وقت مبكر، من أجل توجيه النقاش بأكرب قدر ممكن من اإليجابية. 

ولكن  دون إجبار املشاركني/ات عىل اإلجابة عىل أي من هذه االسئلة إذا كانوا يشعرون بعدم االرتياح.

الحلقات النقاشية )الحلقات البؤرية(

مبجرد جمع بيانات املسح ومراجعتها؛ ينبغي إجراء حلقات نقاشية مع النساء الناشطات سياسيا لتحليل النتائج وفهمها بشكل 

أفضل. ال توفر الردود عىل املسح دامئا معلومات مستفيضة عن األسباب الجذرية للعنف أو التفاصيل الدقيقة حول أعامل 

العنف. بالرغم من أن بيانات املسح مهمة لجمع معلومات تفصيلية عن الجناة وأنواع العنف والضحايا، إال أن الحلقات 

النقاشية الخاصة هي مفتاح تحليل كيفية تأثري العنف عىل رغبة املرأة وقدرتها عىل املشاركة، وأداة لتحديد االسرتاتيجيات 

املحتملة للتصدي لهذا العنف. عادة ما تكون حلقات النقاش صغرية الحجم )7-21 مشاركة( تحت قيادة ميرس لقيادة النقاش 

بني املشاركات حول تجاربهّن يف املوضوع. وهي توفر فرصة هامة لدراسة تجارب أكرث تفصيال ملجموعة متنوعة من النساء 

الناشطات سياسيا، وميكن أن تسمح بتعمق أكرب يف التحليل. فاالعتامد عىل بيانات املسح فقط دون هذه الحلقات النقاشية 

ستنتج توصيات أكرث عمومية وقد ال تتضمن اسرتاتيجيات مفصلة ملعالجة كل تحد. إجراء حلقات نقاشية ومقابالت شخصية 

لدراسة الردود وتحديد أسباب العنف ضد املرأة هو األمثل، وميكن أن يؤدي إىل املزيد من اسرتاتيجيات محددة لصنع التغيري.

وينبغي إجراء حلقات النقاش يف مجموعات غري مختلطة لنفس األسباب املبينة يف اإلرشادات الخاصة باملسوح أعاله. وألن 

لالطالع عىل أمثلة من الدراسات االستقصائية وإرشادات إجراء املسوح:

املنهجية: تقييم العنف ضد املرأة يف األحزاب السياسية )املعهد الدميقراطي الوطني(49 «

برملانات مراعية للمنظور الجنساين: استعراض عاملي للمامرسات الجيدة )االتحاد الربملاين الدويل( «

دليل لتقييم االحزاب السياسية »فوز مع املرأة« )املعهد الدميقراطي الوطني( «

وقد يجد الباحثون أيضا أنه من املفيد اإلشارة إىل أسئلة منوذج العينة ملراقبي االنتخابات الواردة يف:

الفصل السادس: تطوير مناذج، أصوات بدون عنف )املعهد الدميقراطي الوطني( «

 للحصول عىل أمثلة عن املقابالت واإلرشادات ميكن اإلطالع عىل:

دليل املقابالت: تقييم العنف ضد املرأة يف األحزاب السياسية )املعهد الدميقراطي الوطني(50 «
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املشاركني يف الحلقات النقاشية قد يطلب منهم تبادل املعلومات والخربات واآلراء التي غالبا ما تكون حساسة أو شخصية أو 

مؤملة، فهذه نقطة حاسمة بالنسبة للمنسقني/ات يجب أخذها يف االعتبار. حيثام كان ذلك ممكنا؛ يحبذ أن يكون املرشفون/

التوتر  املناقشة عىل  خفض  يف  املشاركات  النساء  بوجه خاص  يساعد  ذلك  املشاركني،  نفس جنس  من  أيضا  أنفسهم  ات 

واالستعداد ملشاركة أفكارهن. هناك أدلة هامة عىل أن النساء يتكلمن أقل بكثري يف البيئات الجامعية عند وجود الرجال.51 

وباإلضافة إىل ذلك بسبب الطبيعة الشخصية أو الحساسة يف كثري من األحيان للموضوعات التي قد تناقش يف الحلقات البؤرية 

حول العنف ضد املرأة. يف كل األحوال يجب إيالء عناية خاصة للحفاظ عىل رسية وعدم الكشف عن هوية املشاركني/ات.

إنشاء جدول أعامل البحث الخاص بكل بلد

للحصول عىل أمثلة عن الحلقات البؤرية واإلرشادات ميكن االطالع عىل:

دليل الحلقات البؤرية: تقييم العنف ضد املرأة يف األحزاب السياسية )املعهد الدميقراطي الوطني(52 «

الفصل 11: طرق جمع البيانات اإلضافية لتكملة نظم اإلنذار املبكر للمراقبة الطويلة األجل: »أصوات بدون  «

عنف«

عند وضع جدول أعامل لبحث التقييم يجب مراعاة السياق واملوارد )الوقت والناس واملال( املتاحة لجمع البيانات 

وتحليلها، ثم اتخاذ قرار بشأن الطريقة األكرث فعالية وكفاءة، وذلك باستخدام جميع الطرق الثالث املبينة آنفا، إذا 

كان ذلك ممكنا.

تقييم كامل للعنف ضد املرأة يشمل:

الجزء األول: جمع البيانات الثانوية «

باملؤسسات  املتعلقة  واإلجراءات  القواعد  عن  معلومات  الجنسانية  الشؤون  يف  خبري  يجمع  أن  ينبغي 

والعمليات السياسية ذات الصلة، ومركز املرأة يف السياسة، والعوائق واملعايري االجتامعية والثقافية لبلد 

معني قبل إجراء التقييم. وتستخدم هذه املعلومات لتنقيح األداة لتتالءم مع سياق البلد وسياق الربنامج.

الجزء الثاين: املسح «

تجرى املسوح لتشمل الجهات الفاعلة السياسية ذات الصلة من الذكور واإلناث. 

الجزء الثالث: املقابالت الشخصية «

االنتخابات،  إدارة  هيئات  أو  األحزاب  قادة  مثل  الصلة،  ذوي  الرئيسيني  املكلفني  مع  املقابالت  تجرى 

واملسؤولني الوطنيني واملحليني املنتخبني، وأعضاء املؤسسات الحكومية ذات الصلة )مبا يف ذلك األجهزة 

جدوى  واألكرث  األسهل  من  فإنه  سلف  وكام  النسائية.  املدين  املجتمع  وجامعات  والقضائية(  الضبطية 

إجراء مقابلة مستهدفة مع أحد أعضاء الربملان أو زعيم الحزب السيايس. بدل الركون إىل الظروف مللء 

استطالعات مطولة. 

الجزء الرابع: الحلقات البؤرية والحلقات النقاشية الصغرية «

مبجرد جمع بيانات املسح ومراجعتها ميكن إجراء مناقشات املجموعات البؤرية لتحليل استجابات املسح 

وابرازها، واستكامل بيانات املسح مبعلومات مفصلة باستخدام حلقات نقاشية مصغرة.
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تنظيم البيانات

مبجرد اكتامل البحث ينبغي جمع الردود عىل املسح والبيانات التي تم جمعها من خالل حلقات النقاش واملقابالت وجمع 

التوصيات. ولتسجيل ردود االستطالع سواء كانت مكتوبة أو  التحليل وتقديم  )النوعية والكمية( إلكامل  الثانوية  البيانات 

مسجلة خالل املقابالت ميكن إنشاء جدول بيانات لإلحالة إىل اإلجابات واملعلومات مع املواضيع الرئيسية للتقييم أو أسئلة 

البحث لتسهيل التحليل.

تحليل البيانات والتوصيات

املؤسسات  الجنسانية مبراجعتها لفهم سياق  الشؤون  أن يقوم خبري متخصص يف  ينبغي  املعلومات  االنتهاء من جمع  بعد 

من  منظمة رشيكة  دعوة  ميكن  القطري رضوري.  أو  اإلقليمي  املستوى  عىل  الخربات  استخدام  أن  كام  املعنية.  السياسية 

املجتمع املدين للمساهمة يف البحث أو القيام بتحليل أو صياغة الحلول. ويعتمد ذلك عىل السياق القطري، ولكنه سيساعد 

التقييامت والتي بدورها تساعد املؤسسات عىل وضع اسرتاتيجيات  الربامج حيثام أمكن عىل تحديد أفضل طريقة إلجراء 

وخطط عمل داخلية لإلصالح، مبا يف ذلك تدابري مكافحة العنف، ومساعدة منظامت املجتمع املدين حتى تتمكن من الدفاع 

عن هذه االلتزامات ورصدها.

التقرير النهايئ

بعد اكتامل التقييم ينبغي وضع تقرير ومشاركته مع أصحاب املصلحة املعنيني لتقديم املعلومات بشأن طبيعة ونطاق وتأثري 

العنف ضد املرأة. وسيشكل هذا التقرير أساس املرحلة التالية من العمل الذي يهدف لتحديد إجراءات ملنع العنف ضد املرأة 

ومعالجته واملعاقبة عليه. وقد يختلف هيكل التقرير وصياغته، ولكن ينبغي أن يشمل املكونات الرئيسية التالية:

أهداف التقييم	 

منهجية التقييم	 

نتائج التقييم والتحليل	 

توصيات أولية تستند إىل نتائج التقييم وفرص العمل املدرجة يف املبادرة الدولية للعمل من أجل معالجة القضية

تذكري:
كل  إبقاء  وينبغي  إنتاجها،  يتم  نهائية  مواد  أي  ويف  التحليل  عملية  طوال  املشاركني/ات  خصوصية  حامية  يجب 

معلومات الهوية الشخصية منفصلة كمرجع فقط.

وميكن القيام بذلك بعدة طرق دون عبء عىل املامرسني أو الباحثني: فعىل سبيل املثال يف تقييم »فوز مع النساء 2« 

لألحزاب السياسية تم التأكد من عدم الكشف عن هوية املشاركني يف الحلقات النقاشية من خالل تدوين املشاركني 

عرب أرقام وتسجيل أو اإلشارة إىل تعليقاتهم باستخدام هذه األرقام فقط وليس باالسم أو باألحرف األوىل من  أسامئهم.
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أدوات لفهم العنف ضد املرأة:

متهيد حول العنف ضد النساء: عرض تدريبي  «

ليست التكلفة: مبادرة لوقف العنف ضد املرأة يف السياسة «

أدوات لتقييم العنف ضد املرأة:

املجتمع املحيل:

تحت التطوير «

االنتخابات:

أصوات بدون عنف: دليل للمراقبيني املحليني يف االنتخابات حول التصدي للعنف ضد املرأة يف االنتخابات  «

)املعهد الدميقراطي الوطني(

العنف ضد املرأة يف االنتخابات: إطار للتقييم والرصد واالستجابة )املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية( «

األحزاب السياسية:

فوز مع النساء: أداة تقييم الحزب السيايس )املعهد الدميقراطي الوطني( «

فوز مع النساء 2: تقييم مشاركة املرأة والعنف ضد املرأة داخل األحزاب السياسية )املعهد الدميقراطي  «

الوطني(

تحت التطوير «

الربملان: 

موجز: التحيز الجنيس والتحرش والعنف ضد املرأة يف الربملان )االتحاد الربملاين الدويل( «
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ثانيا: الدعوة للتغيري 
يجب أن يوفر تقييم العنف ضد املرأة معلومات لتعريف قضية العنف ضد املرأة بوضوح يف سياق البلد، وهو أمر رضوري 

لوضع اسرتاتيجية للدعوة للتصدي لها وبناء فعاليات أكرث شمولية للرتكيز عىل العنف. وسيكشف التقييم عن معلومات عن 

القضية التي ميكن استخدامها يف التوصل إىل توافق يف اآلراء بني أصحاب املصلحة بشأن الحلول الرئيسية.

أو  البلد  يف  املرأة  ضد  العنف  ملعالجة  اإلجراءات  تحديد  عمل:  خطة 
اإلقليم أو القطاع

باإلضافة إىل وضع توصيات لبناء منظامت ومؤسسات أكرث شموال للتصدي للعنف سيكشف التقييم عن معلومات عن العنف 

ضد املرأة ميكن أن تستخدم يف التوصل إىل توافق يف اآلراء بني أصحاب املصلحة بشأن املشكلة والحلول املمكنة. خطة العمل 

هي وسيلة لوضع رؤية واضحة للتغيري والخطوات الالزمة لتحقيقه وتحديد الهدف األويل فيه

تطوير تعريف واضح للقضية:53 54  

قبل وضع خطة عمل؛ يجب عىل أصحاب املصلحة أوال أن يحددوا بوضوح املشكلة املعينة التي يرغبون يف معالجتها. وكثريا 

ما تواجه اسرتاتيجيات الدعوة والتغيري تحديات كبرية عندما ال تكون املشاكل التي ينظر إليها كأولويات محددة بوضوح يف 

البداية، أو عندما تكون املشكلة واسعة جدا لوضع اسرتاتيجيات واقعية للتصدي لها. ميكن وضع تعريف واضح للعنف ضد 

املرأة يف سياقه القطري املحدد من التقييم. سيوفر تحدد املشكلة هذا أساسا ملموسا لفهم كيفية مواجهة العنف ضد املرأة، 

وميكن استخدامه للحصول عىل دعم من الجهات الفاعلة الرئيسية وتوسيع نطاق الدعم للعمل. واألهم من ذلك أن التعريف 

سيوفر نقطة انطالق واتجاها لوضع اسرتاتيجيات فعالة ملعالجة العنف ضد املرأة والقضاء عليه.

صياغة خطط العمل
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وخطط العمل هي االسرتاتيجيات التي توضع للمجتمع املدين والحكومات والرشكاء الدوليني واملؤسسات السياسية وغريها 

األحزاب  مثل  واحد  سيايس  قطاع  الخطط ضمن  وضع  وميكن  املرأة.  ضد  للعنف  للتصدي  املعنيني  املصلحة  أصحاب  من 

الدولية. وسيعتمد ذلك عىل  أو  اإلقليمية  أو  القطرية  اإلجراءات  أن تشمل  القطاعات األخرى. وميكن  أو ضمن  السياسية، 

العمل مقرتحات ميكن  بناء توافق اآلراء. وتقدم خطة  الجمهور املستهدف التخاذ اإلجراءات، وميكن تحديده قبل أنشطة 

تكون  قد  السياسية.  املؤسسات  داخل  لوائح  و/أو  ترشيعات  لوضع  استخدامها 

اإلجراءات موجهة نحو جمع البيانات أو تغيري قواعد السلوك. يجب عىل العمل 

أن يؤرش إىل خطوات محددة لتحقيق التغيري املطلوب.

ومن املهم إرشاك أصحاب املصلحة ذوي الصلة يف وضع خطط عمل، حتى يتولوا 

وبعد  لها.  التالية  التنفيذ  وعمليات  املقرتحة  والتغيريات  االسرتاتيجيات  مسؤولية 

االنتهاء من تحديد إجراءات واضحة ومالمئة ملعالجة مشكلة ما، سيلزم قدر كبري 

من فعالية الدعوة للمنارصة لضامن تأييد وتنفيذ هذه اإلجراءات. 

العمل  أكرث ما تكون عندما يجتمع أصحاب  تكون األهمية والحاجة إىل خطط 

املصلحة من قطاعات مختلفة من املجتمع ومن أماكن مختلفة من البلد لالتفاق 

ميكن  هذه  العمل  بيئة  مثل  ويف  الرئيسية.  األولويات  من  مخترص  عدد  عىل 

للمامرسني أن ييرسوا سلسلة من االجتامعات الكبرية لبناء توافق اآلراء بني قادة 

لوضع  املشاركة،  املدين  املجتمع  ومنظامت  السياسية  املؤسسات  جميع  وممثيل 

النساء  العنف ضد  التخفيف من حدة  التحديد  خطة عمل تستهدف عىل وجه 

الناشطات سياسيا يف املؤسسات السياسية ذات الصلة ويف البلد ككل. وینبغي أن 

ترشك ھذه العملیة التعاونیة املشارکین كصناع قرار، وأن تسمح بوضع خطة عمل 

علی املستوى القطري أو اإلقليمي وااللتزام بھا.

العمل  الرجال والنساء من خلفيات متنوعة؛ تساعد خطة  الجمع بني  من خالل 

عىل خلق »صوت مشرتك« ألصحاب املصلحة الذين يعملون عىل وقف العنف ضد 

املرأة، وتساعد عىل توطيد نفوذهم يف صنع السياسات وتعزز قدرتهم عىل صياغة 

جدول أعامل السياسات. وتتيح خطة عمل مكافحة العنف ضد املرأة للحكومات 

الدميقراطية أن تكون أكرث استجابة الحتياجات جميع السكان، وال سيام النساء.

وكثريا ما يكون من الرضوري  تنفيذ برامج تدريب للمشاركني بشأن الحلول املتاحة. تعد املبادرة الدولية55 مبثابة بداية جيدة 

لهذه املعلومات. وهناك أيضاً جهود املجتمع الدويل التي تسعى إىل التصدي للعنف ضد املرأة والتي ستسفرعن املزيد من 

األمثلة عن أفضل املامرسات، وعليه ينبغي أن تشتمل الربامج جميع املبادرات القامئة األخرى ملكافحة هذه الظاهرة، وأن 

تدعى إىل تقديم عروض عن جهودها وبرامجها الحالية.

قد تكون هناك حاجة إىل املساعدة التقنية ملساعدة املؤسسات عىل صياغة وتنفيذ اآلليات والتغيريات الالزمة للقواعد أو 

العمليات أو الثقافة املؤسسية ملعالجة هذه القضية. وقد يشمل ذلك استقدام خبري تقني لصياغة الترشيعات، أو خبري يف 

تنفيذ التغيريات التنظيمية، أو خبري يف العنف القائم عىل نوع الجنس حول كيفية إعداد مسارات إحالة الخدمة املنسقة 

لضحايا العنف. وينبغي أن تراعي الربامج الحاجة واالستفادة من تخصصات متعددة، مبا يف ذلك خرباء حول العنف القائم 

ضد املرأة والدميقراطية والنوع االجتامعي وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وغريها من القطاعات املحددة مثل الربملانات 

أو االنتخابات أو األمن لصياغة وتنفيذ حلول قابلة للتطبيق.
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إرشاك الحلفاء الرئيسيني: التثقيف والتوعية 

ألن العنف ضد املرأة وأثره عىل حقوق املرأة وعىل الدميقراطية غري معروفني نسبيا، فإن أي برنامج يعالج هذه الظاهرة 

املعنيني مبن فيهم ضحايا هذا  املصلحة  يقتنع أصحاب  أو  للتثقيف والتوعية. حيث قد ال يفهم  أن يتضمن عنرصا  ينبغي 

العنف برضورة توجيه االهتامم واملوارد الالزمة لوقف العنف ضد املرأة. وباملثل فإن املنظامت التي تعمل يف مجال الوقاية 

من العنف املبني عىل النوع االجتامعي والعالج والتأهيل قد ال ترى الصلة بني السياسة وبني عملها عىل مكافحة العنف، 

ذلك إضافة إىل أن الفاعلني السياسيني التقليديني قد ال يعرتفون بالعنف كقضية تواجة النساء الناشطات سياسيا. وبالتايل؛ 

ينبغي عىل الربامج تطوير ونرش مفهوم »العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية« إلعطاء اسم لهذه األعامل وزيادة الوعي بها 

بوصقها عنفا. وينبغي أن تؤكد الرسائل عىل أن هذه السلوكيات ال ينبغي أن تقبل  تحت مربر »تكلفة مامرسة السياسة«، 

بل اعتبارها أعامال تسعى إىل منع املشاركة السياسية للمرأة وتشكل انتهاكا خطريا للقواعد الدولية والقوانني الوطنية املتعلقة 

بالدميقراطية وحقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني.

األنشطة
مؤمتر مبادرة #ليست التكلفة 

القطري  والسياق  املتاح  التمويل  عىل  بالقضية  الوعي  لنرش  الرتكيز  ومستوى  الربامج  يف  املستخدمة  األنشطة  نوع  يعتمد 

والقطاع/ات والعوامل األخرى. ولكن من املستحسن أن يبدأ الربنامج بفعالية حول مبادرة #ليست التكلفة التي تجمع بني 

أصحاب املصلحة الرئيسيني من جميع أطياف العمل السيايس لتثقيفهم حول هذه الظاهرة والعمل نحو بناء مجتمعات أكرث 

فاعلية لتعزيز دميقراطيات قوية وشاملة.

ينبغي أن يوفر هذا التجمع منربا لتقديم اإلجراءات الجارية ملعالجة هذه املسألة داخل بلد ومنطقة الربنامج. وميكن للربنامج 

أن يسهم يف ذلك من خالل جمع أصحاب املصلحة إلجراء مناقشة أولية بشأن فرص العمل يف سياق معني. وينبغي أيضا 

استخدام هذه الفعالية لدعوة الجهات الفاعلة واملؤسسات ذات الصلة أن تشارك يف عمل مبادرة #ليست التكلفة الدولية، 

وصناع  والسياسيني  الناشطني  قبل  من  فعال  بشكل  استخدامها  ميكن  التي  واالسرتاتيجيات  املامرسات  أفضل  تشمل  والتي 

القرار يف بلدانهم لزيادة الوعي وتخفيف حدة العنف وزيادة مساءلة الجناة. كام متكن مبادرة #ليست التكلفة أولئك الذين 

يعملون عىل هذه القضية من التواصل مع اآلخرين الذين هم جزء من الحملة الدولية ضد العنف الذي يواجه النساء يف 

الحياة السياسية، وجعلهم جزء من الشبكة الدولية املتنامية من صناع التغيري.

عىل من يجب الحضور؟ «

ينبغي أن  تشمل املشاركة يف الفعالية الجهات الفاعلة الرئيسة واملؤسسات الالزمة لفهم القضية ومعالجتها. ينبغي جمع 

أطياف واسعة من الجهات الفاعلة، مبا يف ذلك الناشطني واإلصالحيني املشاركني يف العمل عىل مكافحة العنف ضد املرأة أو 

املتأثرين به يف السياسة وأصحاب املصلحة الرئيسيني يف األحزاب السياسية والربملانات والهيئات االنتخابية وممثيل حقوق 

املرأة والباحثني يف العنف القائم عىل النوع االجتامعي وقطاع األمن والعدالة وقطاعات التكنولوجيا الرقمية. ويجب أن تقدم 

ملزيد من املوارد حول تطوير خطط العمل  ميكن االطالع عىل:

مبادرة ليست التكلفة: وقف العنف ضد املرأة يف السياسة )املعهد الدميقراطي الوطني( «

» )JASS( نسج جديد للسلطة والناس والسياسة: دليل عمل للمنارصة ومشاركة املواطنني
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الفعالية نخبة من املتحدثني اختريوا ملا عرف عن مشاركتهم وشغفهم بالعمل يف هذه القضية، ودعوة جمهور من صانعي 

التغيري. وينبغي أن تعكس هذه الفعالية توازنا بني املشاركني من الرجال والنساء واألفراد من مختلف األعامر والخلفيات. 

ميكن أن تكون مشاركة املواطنني املنظمة مفيدة يف تشجيع املؤسسات السياسية مثل األحزاب السياسية والربملانات عىل القيام 

بأدوارها مبا يفي بالتزاماتها ومسؤولياتها الدميقراطية. ولذلك من الرضوري دعوة ممثيل مجموعات املجتمع املدين الرئيسية 

للمشاركة مع أصحاب املصلحة داخل املؤسسات السياسية.

ما الذي يجب تغطيته؟ «

ينبغي أن تحقق هذه الفعالية عرب املتكلمني واملداخالت واملناقشات ما ييل:

تعريف العنف ضد املرأة يف السياسة ضمن سياق محدد:

نظرة عامة حول العنف ضد املرأة: ينبغي أن تبدأ الفعالية بإلقاء نظرة عامة عىل القضية، مبا يف ذلك كيفية 	 

تعريفها، وأمثلة ومناذج تربز وجودها يف مختلف أنحاء العامل، وأية بيانات موجودة عن هذه الظاهرة يف قطاعات 

وأدوات مكافحة  الحوار  تكييف  أو  استخدام  بذلك عن طريق  القيام  السياسية. وميكن  املشاركة  مختلفة من 

العنف ضد املرأة التي متت مناقشتها يف هذه الوثيقة. 

شهادات من ضحايا العنف داخل البلد من مختلف القطاعات السياسية. من املهم توضيح الطبيعة الشاملة 	 

لهذه القضية بإدراج الشهادات التي تبني كيف تظهر يف إطار العمليات واملؤسسات السياسية املختلفة. فعىل 

سبيل املثال ميكن تقديم شهادة واحدة من امرأة تعرضت للعنف كوسيلة للسيطرة عليها أو منعها من التصويت، 

وميكن لضحية أخرى أن تتحدث عن تجربتها مع مثل هذا العنف ملنع أو مكافحة جهودها يف الدعوة لوقف 

العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية. وسيكون من املهم أيضا عرض نطاق األعامل التي تشكل العنف ضد املرأة 

يف الحياة السياسية عن طريق اإلدالء بشهادات تجسد أشكاال مختلفة من العنف.

مناقشات 	  أو  النظر يف شهادات  أيضا  ينبغي  )اختياري(:  املرأة  العنف ضد  أو دولية حول  إقليمية  منظورات 

أو  الباحثین  العنف يف حياتهن ويف بلدهن. أو یمکن دعوة  البلدان األخرى بشأن  النسائية من  القيادات  من 
األکادیمیین لتقدیم ورقة أو مجموعة بیانات من مناطق أو بلدان أخرى لتوضیح الطبیعة العاملیة للقضية.56
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تقديم حلول لقضية العنف ضد املرأة يف السياسة

شهادات توضح الحلول يف البلد التي تم تطويرها وتنفيذها: ميكن أن يكون هؤالء األفراد يف وضع جيد ملناقشة 	 

تحديات التنفيذ والدروس املستفادة. 

الحلول اإلقليمية أو الدولية ملعالجة العنف ضد املرأة: وهذه ميكن أن تكون شهادات أو مجموعة من الجهات 	 

الفاعلة الدولية التي اتخذت إجراءات لوقف العنف ضد املرأة يف قطاع واحد أو أكرث من بلدهم أو منطقتهم أو 

عىل الصعيد الدويل. وميكن أن تكون أيضا عمالً  لباحث أو مامرس أو أكادميي يقدم معلومات عن نوع معني من 

اإلجراءات، مثل قواعد السلوك يف األحزاب السياسية أو مجموعة من اإلجراءات التي تم اتخاذها.

العنف ضد 	  ملعالجة  إجراءات  اتخاذ  املؤسسية يف  والداخلية  الخارجية  الفاعلة  الجهات  دور  بشأن  توجيهات 

مالحظة حول الشهادات: فعالية إطالق مبادرة #ليست التكلفة

يف  املرأة  للجنة  السنوي  املتحدة  األمم  مؤمتر  يف  رسميا  التكلفة  #ليست  مبادرة  الوطني  الدميقراطي  املعهد  أطلق 

نيويورك مارس 6102. تم تصميم املبادرة ليس فقط لتوفري املعلومات وزيادة الوعي حول العنف ضد املرأة، ولكن 

أيضا لتسليط الضوء عىل التجارب الحقيقية للنساء يف جميع أنحاء العامل. استضاف املؤمتر املتحدثني الرئيسيني الذين 

النساء  من  الشهادات  من  كذلك سلسلة  املؤمتر  وقدم  القطاعات،  من  واسعة  من مجموعة  كخرباء  القضية  عرضوا 

الناشطات يف السياسة يف جميع أنحاء العامل، مبا يف ذلك ناشطات املجتمع املدين ورئيسات بلديات حاليات وسابقات 

وبرملانيات وعضوات يف قوات األمن. هذه الشهادات خدمت هدفا هاما: جعل القضية »حقيقية« من خالل جلب 

تأثري العنف من املجال النظري إىل قضية ملموسة وملحة ولها آثار عميقة عىل النساء يف جميع أنحاء العامل.

وبعد ذلك املؤمتر تم تنسيق عدة فعاليات ملجموعات مختلفة من أصحاب املصلحة، حيث تعاون املعهد الدميقراطي 

الوطني وليربال إنرتناشيونال لدعوة برملانيني/ات وأعضاء/عضوات أحزاب سياسية لحضور فعاليات مبادرة #ليست 

التكلفة. وكل فعالية قدمت فيها هذه الشهادات عرب املشاركون عن مدى قوة االستامع إىل النساء حول تجاربهن، 

مشيدين ومؤكدين أن هذه الشهادات أعطت قضية العنف ضد املرأة اإللحاح الذي كانت تفتقده. يجب عىل مثل 

هذه الفعاليات أن تتضمن بالرضورة شهادات مامثلة، ولكن يجب أن تأخذ يف االعتبار:

عدم إجبار النساء عىل تقديم شهاداتهّن إذا كّن ال يرغنب يف الحديث علنا أو أمام جمهور معني	 

ينبغي إبالغ النساء يف وقت مبكر يف حالة تسجيل الفعالية أو حضور وسائل اإلعالم، وتوفري الخيار لتقديم 	 

شهاداتهّن دون أن يتم تسجيلهّن. 

إذا كانت رسية هوية املرأة املشاركة أو سالمتها مصدر قلق ولكنها مازلت ترغب يف اإلدالء بشهادتها، 	 

فيمكن للمنسقيني النظر يف تقديم الشهادات الحية بطرق مبتكرة، فعىل سبيل املثال:

عرض الشهادات بشكل مجهول باستخدام أطراف ثالثة «

متثيل سيناريوهات قصرية «

طبع منشورات تتضمن شهادات مجهولة املصدر «
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مالحظة حول الشهادات: فعالية إطالق مبادرة #ليست التكلفة

يف  املرأة  للجنة  السنوي  املتحدة  األمم  مؤمتر  يف  رسميا  التكلفة  #ليست  مبادرة  الوطني  الدميقراطي  املعهد  أطلق 

نيويورك مارس 6102. تم تصميم املبادرة ليس فقط لتوفري املعلومات وزيادة الوعي حول العنف ضد املرأة، ولكن 

أيضا لتسليط الضوء عىل التجارب الحقيقية للنساء يف جميع أنحاء العامل. استضاف املؤمتر املتحدثني الرئيسيني الذين 

النساء  من  الشهادات  من  كذلك سلسلة  املؤمتر  وقدم  القطاعات،  من  واسعة  من مجموعة  كخرباء  القضية  عرضوا 

الناشطات يف السياسة يف جميع أنحاء العامل، مبا يف ذلك ناشطات املجتمع املدين ورئيسات بلديات حاليات وسابقات 

وبرملانيات وعضوات يف قوات األمن. هذه الشهادات خدمت هدفا هاما: جعل القضية »حقيقية« من خالل جلب 

تأثري العنف من املجال النظري إىل قضية ملموسة وملحة ولها آثار عميقة عىل النساء يف جميع أنحاء العامل.

وبعد ذلك املؤمتر تم تنسيق عدة فعاليات ملجموعات مختلفة من أصحاب املصلحة، حيث تعاون املعهد الدميقراطي 

الوطني وليربال إنرتناشيونال لدعوة برملانيني/ات وأعضاء/عضوات أحزاب سياسية لحضور فعاليات مبادرة #ليست 

التكلفة. وكل فعالية قدمت فيها هذه الشهادات عرب املشاركون عن مدى قوة االستامع إىل النساء حول تجاربهن، 

مشيدين ومؤكدين أن هذه الشهادات أعطت قضية العنف ضد املرأة اإللحاح الذي كانت تفتقده. يجب عىل مثل 

هذه الفعاليات أن تتضمن بالرضورة شهادات مامثلة، ولكن يجب أن تأخذ يف االعتبار:

عدم إجبار النساء عىل تقديم شهاداتهّن إذا كّن ال يرغنب يف الحديث علنا أو أمام جمهور معني	 

ينبغي إبالغ النساء يف وقت مبكر يف حالة تسجيل الفعالية أو حضور وسائل اإلعالم، وتوفري الخيار لتقديم 	 

شهاداتهّن دون أن يتم تسجيلهّن. 

إذا كانت رسية هوية املرأة املشاركة أو سالمتها مصدر قلق ولكنها مازلت ترغب يف اإلدالء بشهادتها، 	 

فيمكن للمنسقيني النظر يف تقديم الشهادات الحية بطرق مبتكرة، فعىل سبيل املثال:

عرض الشهادات بشكل مجهول باستخدام أطراف ثالثة «

متثيل سيناريوهات قصرية «

طبع منشورات تتضمن شهادات مجهولة املصدر «

الدعوة  مجال  يف  خبري  قبل  من  ذلك  تقديم  وميكن  املرأة. 

للمنارصة أو أصحاب املصلحة الذين قاموا بحملة للدعوة يف 

التي لها عوامل داخلية  تغيري القواعد والعمليات السياسية 

وخارجية بإمكانها صنع التغيري مثل املجتمع املدين وأعضاء 

املؤسسات و/أو القادة.

تقديم الدعوة إىل العمل 

تحت 	  تزال  ال  التي  واألفكار  للعمل،  املتاحة  الفرص  جمع 

التطوير والتي ميكن أن تتبناها مجموعة من الجهات الفاعلة 

واملؤسسات عىل الصعيد القطري واإلقليمي والدويل. 

من 	  تختلف  باألولوية سوف  تحظى  التي  العنف  أنواع  ألن 

قامئة  الوثيقة هي  الواردة يف  العمل  فإن فرص  مكان آلخر، 

من الخيارات وليست وصفة طبية. لن تعمل كل اسرتاتيجية 

الوثيقة إىل أقسام محددة  الظروف. فقد قسمت  يف جميع 

بوضوح لتمكني الجهات الفاعلة من الجمع بني طرق العمل 

التي تعتربها مناسبة.

متابعة 	  األفراد  أو  املؤسسات  أو  املنظامت  إحدى  تختار  قد 

الفرص القانونية وسبل االنتصاف، واتخاذ أو الدعوة إىل اتخاذ إجراءات ترشيعية وإصالحية، وذلك يف محاولة 

للدفاع عن الضحايا وكذلك مالحقة الجناة وتقدميهم للمحاسبة. وقد يختار آخرون وضع إجراءات لتوفري الرعاية 

والعالج للضحايا، وزيادة الوعي واالستجابة الحتياجاتهم. وقد يختار البعض اآلخر رصد البيانات املتعلقة بالقضية 

واإلبالغ عنها، والسعي إىل تحقيق التقدم التكنولوجي للتصدي للعنف.

تثقيف وإرشاك الحلفاء الرئيسيني

إنشاء رسالة «

يف البداية ال تحتاج رسائل التوعية والتثقيف إىل أن تكون خاصة بكل بلد. وميكن تطويرها بناء عىل معلومات من املبادرة 

الدولية #ليست التكلفة واملوارد املصاحبة وغريها من البحوث التي أجريت يف جميع أنحاء العامل.57 ولكن حاملا يتم وضع 

خطة عمل استنادا إىل املعلومات التي تم جمعها من خالل تقييم العنف ضد املرأة وفعالية مبادرة #ليست التكلفة ميكن 

استخدام هذه املعلومات لصياغة رسائل أكرث استهدافا، توضح كيفية ظهور املشكلة يف بلد معني وما هو التغيري املطلوب. 

وباإلضافة إىل ذلك؛ مبا أن الربامج قد ال يكون لها تركيز مشرتك ملختلف القطاعات السياسية، فينبغي تطوير رسائل تعكس 

القطاع الخاص واملؤسسات والعمليات والجهات الفاعلة التي تستهدفها. فعىل سبيل املثال: إذا كان الربنامج يركز عىل وقف 

العنف ضد املرأة يف الربملان، فينبغي أن تستهدف الرسائل الجهات الفاعلة واملؤسسات ذات الصلة  بالربملان وأشكال العنف 

داخله.

اإلجراءات  عىل  يركز  الذي  القسم  املثال  سبيل  )عىل  املبادرة  يف  الواردة  واإلجراءات  اللغة  من  تستفيد  أن  للرسائل  ميكن 

الربملانية(، ولكن يجب أن تكون مصممة خصيصا للسياق القطري. ويف ضوء ذلك ينبغي للمامرسني والرشكاء والحلفاء النظر 

يف تطوير رسالتهم بشكل منهجي، لضامن أن تكون الرسالة مناسبة للجمهور املحدد، وضامن عرض املعلومات املطلوبة بدقة. 

وتشمل بعض األنشطة واملواضيع التي يجب مراعاتها ما ييل:
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الجهات الفاعلة الرئيسية املعنية بالعنف ضد املرأة: «

دامئة  إصالحات  إليجاد  أهمية،  األكرث  واملؤسسات  الرئيسية  الفاعلة  الجهات  تحديد  املهم  من  مستهدفة؛  رسالة  لتطوير 

تكون  قد  الجهات  هذه  بعض  ذلك.  عىل  بناء  الرسالة  صياغة  ثم  ومن  عليه،  واملعاقبة  ومعالجته  املرأة  ضد  العنف  ملنع 

ملزيد من املوارد حول إنشاء رسالة والعمل مع حلفاء مشاركني، ميكن مراجعة:

صندوق أدوات املجتمع: »االتصاالت لتعزيز االهتامم« )مجموعة العمل يف صحة املجتمع والتنمية( «

مركز املعرفة اإللكرتوين إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات )هيئة األمم املتحدة للمرأة( «

أنشطة الربنامج لدعم تطوير الرسائل:58

ورشة عمل حول اسرتاتيجيات تطوير وتقديم رسائل الدعوة:	 

تعرف عىل جمهورك «

تعرف عىل بيئتك السياسية  «

صغ رسالتك «

قدم رسالتك «

ورشة عمل حول وضع خطة اتصال:59	 

ملاذا تريد التواصل مع املجتمع؟ — ما هو هدفك؟ «

مع من تريد التواصل؟ — من هو جمهورك؟ «

عامذا تريد التواصل؟ — ما هي رسالتك؟ «

ماهي كيفية التواصل؟ — ما هي قنوات االتصال التي ستستخدمها؟ «

مع من يجب عليك التواصل وما الذي يجب عليك فعله الستخدام تلك القنوات؟ —كيف  «

ستنرش رسالتك بشكل فعيل؟

ما بعد ورشة العمل: قم بتنفيذ خطة العمل:	 

صمم رسالتك وقم بعرضها عىل الجمهور املستهدف «

قم بتقييم هذه الجهود، وعدل عىل خطتك وفقا لذلك «

استمر بالعمل عىل هذا املنوال «
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مثل  عام  بشكل  السياسية  القطاعات  جميع  يف  املرأة  ضد  العنف  بقضية  صلة  ذات 

املرشعني ومنظامت املجتمع املدين التي تركز عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي، 

وبعضها قد تكون أكرث صلة بقطاع معني مثل هيئات إدارة االنتخابات أو قادة األحزاب 

السياسية. وتعد الحوافز التي تدفعها جهات خارجية عنرصا رئيسا يف اإلصالح املؤسيس، 

فالدعوة للمنارصة من املجتمع املدين عىل سبيل املثال لها دور حاسم يف ضامن مساءلة 

األحزاب  املؤسسات  هذه  ومن  للمواطنني،  بها  تعهدت  التي  الوعود  عن  املؤسسات 

وبناء  األخرى.  الحكومية  واملؤسسات  والربملانات  االنتخابات  إدارة  وهيئات  السياسية 

عىل ذلك ميكن أن يكون ألعضاء املؤسسة وقادتها أثر كبري عىل مستويات العنف ضد 

املرأة التي تحدث داخل املواقع »املحمية« لتلك املؤسسات.ومن خالل جهود التوعية 

وأنها  طبيعية  ليست  السلوكيات  هذه  بأن  املصلحة  أصحاب  تثقف  أن  للربامج  ميكن 

خطريا  انتهاكا  يشكل  ذلك  وأن  للمرأة،  السياسية  املشاركة  منع  إىل  بنشاط  تسعى 

واملساواة  اإلنسان  وحقوق  بالدميقراطية  املتعلقة  الوطنية  والقوانني  الدولية  للقواعد 

بني الجنسني. ميكن تعزيز التغيري من خالل رفع الوعي حول القضية وإرشاك أصحاب 

املصلحة من داخل املؤسسات السياسية وخارجها.

أصحاب املصلحة من املعنيني بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي: «

يجب االعرتاف بأن العنف ضد املرأة هو نوع من العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي، وأنه نوع من العنف السيايس. 

ولذلك، باإلضافة إىل إرشاك أصحاب املصلحة الذين يعملون مع العنف السيايس، من الرضوري إرشاك الفاعلني الذين لديهم 

خربة حول العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف ضد النساء الناشطات سياسيا الذي مل يتم تقييمه بصورة منتظمة يف معظم 

البلدان. هؤالء الخرباء هم أفراد أو منظامت أو هيئات حكومية عاملة يف قضايا العنف ضد املرأة، والذين من املرجح أن 

تكون لديهم معلومات عن األسباب املحتملة للعنف ومرتكبيه ورؤية أوضح آلليات املعالجة والوقاية. وهذه الجهات املعنية 

غري التقليدية مهمة، ليس فقط بسبب فهمها لهذه القضية، ولكنها أساسية إلنشاء وتنفيذ أساليب مستدامة للتغيري ملعالجة 

هذه الظاهرة.

وعىل الرغم من أن الجهات املعنية بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي ستقر بأن العنف ضد املرأة مشكلة، إال أنها قد ال ترى 

صلة بني العنف الذي يستهدف النساء يف السياسة وبني غريه من أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي. وقد يكون من 

الرضوري رفع وعي هذه الجهات ودورها يف االستجابة لهذا النوع من العنف وتنسيق التواصل مع الخدمات القامئة للضحايا 

والتقارير التي تقدمها الجهات السياسية الفاعلة. ينبغي أن تهدف الربامج إىل ضامن أن يتصدى أصحاب املصلحة التقليديون 

وغري التقليديني لهذه القضية عىل نحو واف ويف الوقت املناسب وبصورة صحيحة.

األطراف املعنية بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي تشمل:

املنظامت غیر الحکومیة أو املنظامت الثنائیة التي ترکز علی النوع االجتامعي	 

املنظامت غري الحكومية املحلية املعنية بحقوق املرأة مع الرتكيز عىل املشاركة السياسية للمرأة	 

املنظامت غري الحكومية املحلية املعنية بحقوق املرأة التي تركز عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي، 	 

مبا يف ذلك أولئك الذين يقدمون الخدمات أو يديرون املالجئ والخطوط الساخنة

أمني املظامل الحكومي أو الوزارات املعنية بقضايا النوع االجتامعي	 
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أصحاب املصلحة من السياسيني: «

وباملثل فإن أصحاب املصلحة من السياسيني املعنيني قد ال يفهمون أو يقتنعون برضورة توجيه االهتامم واملوارد لوقف العنف 

ضد املرأة. وكثريا ما ال يعترب وقف أعامل العنف القائم عىل نوع االجتامعي مثل االغتصاب أو االعتداء املنزيل أمرا ذا صلة 

العنف  تثقيفا مستهدفا وتوعية حول  األولية  التوعية  الدميقراطية. وعليه؛ فستتطلب  بتعزيز نزاهة املؤسسات والعمليات 

ضد املرأة وتأثريها عىل الدميقراطية. وينبغي أن تشمل هذه التوعية مناقشات بشأن االستجابة املناسبة من جانب األفراد 

واملؤسسات ملنع العنف ومعاقبة الجناة وتوفري الخدمات الالزمة للضحايا. فكثريا ما تواجه النساء اللوايت يبلغن عن العنف 

حواجز كبرية تحرمهّن من استجابة عادلة وآمنة ودقيقة من قوات األمن أو املؤسسات السياسية أو املسؤولني الحكوميني.

» 
األنشطة التوضيحية للتوعية والتواصل إلرشاك أصحاب املصلحة:60

القضية من خالل امللصقات 	  القيام بحمالت توعية تستهدف األحزاب السياسية والناخبني لتسليط الضوء عىل 

واملواقع اإللكرتونية مثل تويرت وأرشطة الفيديو عىل اإلنرتنت والبث التلفزيوين. رفع وعي املواطنني بهذه القضية 

من خالل الخطابات والحمالت التي تسلط الضوء عىل هذا السلوك وتدينه. ينبغي أن يركز املحتوى عىل توضيح 

املتعلقة  االجتامعية  والقيم  القوانني  عدم رشعيته يف ضوء  أسباب  السياسة ورشح  يف  املرأة  العنف ضد  هو  ما 

بالدميقراطية وحقوق اإلنسان واإلدماج واملساواة.

العمل مع مقدمي الخدمات الذين يستجيبون لضحايا العنف ضد النساء لضامن تدريبهم عىل التعرف عىل هذا 	 

النوع من العنف ومرتكبيه ورضورة دعم ضحاياه.

توفري التدريب للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، لتمكني االعرتاف بأعامل العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية، 	 

وأخذ هذه األعامل عىل محمل الجد باعتبارها انتهاكات لحقوق اإلنسان األساسية والدميقراطية.

رفع مستوى الوعي بني أعضاء األحزاب السياسية حول هذه القضية من خالل توزيع املواد، مبا يف ذلك امللصقات 	 

واملواقع اإللكرتونية والتويتات والفيديوهات عىل اإلنرتنت. ينبغي أن يركز املحتوى عىل توضيح ما هو العنف 

ضد املرأة يف السياسة وخاصة فيام يتعلق باألحزاب أو أعضائها، ورشح أسباب عدم رشعيته. يجب أن تشدد املواد 

الجهات املعنية السياسية تشمل:

قيادة األحزاب السياسية وعضوات األحزاب	 

هيئات إدارة االنتخابات	 

قوات األمن ومؤسساتها	 

مجموعات ضمن تحالف يعمل عىل مراقبة االنتخابات ترکز علی حقوق املرأة علی وجه التحدید أو 	 

حقوق اإلنسان بشکل عام

النساء املنتخبات عىل املستوى املحيل أو اإلقليمي أوالوطني )الحاليات أو السابقات(	 

موظفون/ات برملانيون/ات أو أعضاء/عضوات يف الربملان 	 

الربملاين، 	  والرصد  الرشید،  والحکم  للمرأة،  السیاسیة  املشارکة  علی  ترکز  التي  الحکومیة  غیر  املنظامت 

ومساءلة الھیئات الحكومية
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أهمية حمالت التوعية: نيجرييا وحملة وقف العنف ضد املرأة يف االنتخابات

خالل انتخابات نيجرييا يف عام 5102 أطلق االتحاد الدويل للمحاميات )مجموعة مدنية تعمل عىل رفع وعي املواطنني 

يف البلد( بدعم من املعهد الدميقراطي الوطني حملة »وقف العنف ضد املرأة يف االنتخابات« لتحديد وتوثيق وتقديم 

العامة  التوعية  تقارير عن العنف ضد املرأة. وشملت هذه الحملة عنرصا هاما للتوعية باإلضافة إىل تركيزها عىل 

قامت حملة  فقد  التفاعيل  اإلعالم  لوسائط   النطاق  الواسع  واالستخدام  اإلذاعية  الحمالت  إىل  وباإلضافة  والوقاية. 

»وقف العنف ضد املرأة« بتنسيق أنشطة التوعية املستهدفة منها فعالية رفيعة املستوى إلطالق برنامجها وجهودها 

للتواصل مع أصحاب املصلحة املحددين ورفع وعيهم حول العنف ودعوتهم لدعم رسالتها.

شمل إطار أصحاب املصلحة عددا من العاملني يف هيئة إدارة االنتخابات وقوات األمن واألحزاب السياسية ومجموعات 

الوقاية  جهود  دعم  من  االنتخابات  يف  املرأة  ضد  العنف  وقف  حملة  متكنت  العمل  لهذا  ونتيجة  املدين.  املجتمع 

والتخفيف من العنف يف مؤسسات أصحاب املصلحة الرئيسيني. حيث حققت هذه الجهود االستجابة الرسيعة من 

قبل أصحاب املصلحة لتوفري خربات وقدرات وموارد واسعة النطاق. ففي فعالية إطالق الحملة رسميا يف والية كوجي 

عىل سبيل املثال أعلن مفوض الرشطة أن جميع أشكال العنف االنتخايب التي تستهدف النساء ستعطى أولوية عالية 

من جانب قوة الرشطة، وكام أعلن عن تعيني ضابط رشطة مكلف بدعم الحملة لضامن اإلبالغ عن جميع أعامل 

العنف ضد املرأة من أجل حلها.

عىل أن أعامل العنف ضد املرأة يف السياسة تنعكس سلبا عىل الحزب، وأنها ترسل رسالة عن الحزب التي قد تنفر 

الناخبني وعامة الجمهور.

توفري التدريب للربملانيني لرفع مستوى وعيهم حول سلوكهم، والتي قد ال يدركون أنها متييزية تجاه املرأة. وميكن أن 	 

يعمل هذا التدريب عىل تعزيز مراعاة املنظور الجنساين وزيادة الوعي لدى الربملانيني، وتوفري معلومات عن املوارد 

املتاحة للتصدي ألعامل العنف ضد املرأة يف مجال السياسة.

توفري برامج التدريب والتوجيه للنساء املرشحات لتبادل األفكار واسرتاتيجيات املواجهة حول كيفية االستجابة ألعامل 	 

العنف ضد املرأة يف السياسة والتخفيف من حدتها، مبا يف ذلك كيفية تفعيل القدرة عىل املواجهة واالستجابة الفعالة 

للهجامت الشخصية والهجامت عىل اإلنرتنت. وقد يضاف إىل ذلك توفري برامج تدريبية للرجال لزيادة الوعي حول 

كيفية وقف العنف وإرشاكهم يف جهود إضافية ملعالجة العنف ضد املرأة.

رفع مستوى الوعي بني قطاعات األجهزة الضبطية والقضاء فيام يتعلق بوجود ترشيعات بشأن العنف ضد املرأة حيثام 	 

وجدت، وعن أدوات قانونية أخرى ميكن استخدامها ملعالجة العنف يف املجال السيايس. ميكن أن تشمل هذه األدوات 

مواد تصف كيفية التعامل مع القضايا القانونية املتعلقة بالعنف ضد املرأة واألدوات الالزمة ملساعدة املتأثرين. وميكن 

إدراج هذه املوارد الترشيعية يف بروتوكول أو نرشها يف شكل  كُتيب أو منشور إلكرتونيا كدليل ملوظفي العدالة واألمن.

للحصول عىل موارد إضافية حول التوعية ميكن االطالع عىل:

صندوق أدوات املجتمع: التواصل لتعزيز االهتامم )مجموعة العمل من أجل صحة املجتمع والتنمية( «

مركز املعرفة اإللكرتوين إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات )هيئة األمم املتحدة للمرأة( «
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» 
الدعوة إىل تنفيذ العمل:61

تقديم  ينبغي  للمنارصة،  للدعوة  رسائل  املرأة، ووضع  العنف ضد  مكافحة  لخطة عمل  الحلول  من  اختيار مجموعة  بعد 

يكونوا  أن  وينبغي  وتنفيذها.  العمل  ملنارصة خطة  للدعوة  ناجحة  الربنامج، إلنشاء حملة  للمشاركني يف  التقنية  املساعدة 

قادرين عىل تعزيز وتنفيذ وتتبع السياسة طوال الوقت. الربامج التي تركز عىل تزويد املشاركني باملهارات واملعارف الالزمة 

للقيام بكل من هذه الخطوات ميكن أن يكون لها مراحل عديدة:

وتنفيذ 	  لتطوير  العمل  لخطة  تروج  التي  الفاعلة  الجهات  من  مجموعة  أو  ائتالف  لدعم  الفنية  املساعدة 

اسرتاتيجية الدعوة للمنارصة

بناء القدرات ملساعدة املستفيدين من الربامج عىل تطوير املهارات الالزمة إلنجاح حملة الدعوة للمنارصة، مبا 	 

يف ذلك بناء االئتالفات الفعالة وإدارتها

وميكن أن تكون هذه االئتالفات رسمية أو غري رسمية:

االئتالفات الرسمية

ميكن إنشاء خطط العمل والرتويج لها من قبل املجموعات القامئة حالياً مثل تجمع برملاين نسايئ والتي قد تتضافر لوضع خطة 

عمل ملكافحة العنف ضد املرأة لرتكيز دعوتهم. وأيضاً ميكن أن يؤدي جمع أصحاب املصلحة معا لوضع جدول أعامل مشرتك 

إلنشاء شبكة رسمية أو تحالف. عىل سبيل املثال قد يجتمع الرجال والنساء يف مواقع حزبية سياسية مختلفة لتحديد قامئة 

من اإلجراءات املشرتكة ملعالجة العنف ضد املرأة، ثم إنشاء تحالف رسمي لتعزيز منربهم عرب الخطوط الحزبية.

االئتالفات غري الرسمية

عادة ما تعمل التحالفات غري الرسمية عىل جمع أصحاب املصلحة معا من أطراف وقطاعات مختلفة لفرتة محدودة لغرض 

محدد هو وضع وتعزيز جدول أعامل مشرتك. ويف هذه الحالة يجتمع الفريق لتحديد األولويات املشرتكة ومن ثم يشكل 

مجموعات عمل من شأنها أن تضع خطة عمل للدعوة للمنارصة يف القطاعات ذات الصلة مثل األحزاب أو الحكومة الوطنية 

لتعزيز سياساتها املقرتحة. ولن يكون لهذا االئتالف أي هدف سوى الرتويج لخطة عمل الفريق العامل املعني بالقضاء عىل 

العنف ضد املرأة. ولكن ما تزال املجموعات غري الرسمية بحاجة إىل عقد اجتامعات منتظمة لرصد نجاح أعامل الدعوة، 

شبكات العمل: ألبانيا واملساواة يف صنع القرار

استضاف املعهد الدميقراطي الوطني يف عام 9002 برنامجا لتنمية املهارات السياسية للمرأة األلبانية. ويف ذلك الوقت 

مل تشغل النساء سوى 01 مقاعد من أصل 041 مقعدا يف برملان ألبانيا. خالل فرتة الربنامج شكلت النساء روابط قوية 

عرب األحزاب السياسية يف كثري من األحيان. وبعد هذا الربنامج اجتمعت النساء معا لتشكيل شبكة نسائية رسمية 

أكرب  إىل مشاركة سياسية  بالحاجة  الجمهور  لزيادة وعي  القرار«  تحت مسمى«املساواة يف صنع  األحزاب  متعددة 

املشاريع  املنتخبة، ودعم  واملواقع  السياسية  األحزاب  للمرأة يف  أقوى  إىل وجود وحضور  والدفع  املرأة،  من جانب 

االقتصادية واالجتامعية والتعليمية التي تفيد املرأة عىل صعيد املجتمع املحيل. من خالل إنشاء شبكة من هذا القبيل 

استطاعت النساء يف ألبانيا العمل معاً حول قضايا هامة والدعوة إىل التغيري عن طريق التأكيد عىل أهمية حضور 

صوت املرأة يف مناقشة السياسات. ومن خالل املناقشات الجامعية واملناظرات متكنت شبكة »املساواة يف صنع القرار« 

من جعل صحة املرأة أولوية عند األعضاء إثر حملتها للدعوة للتصدي لرسطان الثدي ورسطان الرحم.
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وعليها االستمرار بالعمل ما دامت هناك حاجة إىل تحقيق أهدافها.

عند تنفيذ خطط العمل وتعقب التعهدات ميكن للمشاركني يف الربامج أن يتلقوا أو يطلبوا بناء قدرات إضافية. وينبغي أن تلم 

هذه املساعدات باحتياجات التحالف أو الجامعات املعنية، واألهم من ذلك عليها أن تلم باسرتاتيجيات العمل التي حددوها 

والخطوات الالزمة لتحقيق أهدافهم.

وقد يشمل بناء القدرات اإلضافية ما ييل:

الحشد املجتمعي	 

استقطاب الجمهور املستهدف	 

التواصل الفعال	 

إدارة املوارد وجمع التربعات	 

التفاوض	 

دعوة املجتمع املدين للمنارصة

وميكن للربامج أيضا أن تنظم حلقات عمل مع أعضاء املجتمع املدين والناشطني الذين شاركوا يف تشكيل خطة العمل. وميكن 

أن توفر حلقات العمل هذه مساحة للجهات الفاعلة يف املجتمع املدين ملناقشة خطوات الدعوة للمنارصة التي ستتخذها 

لدعم تطوير املنظامت السياسية الشاملة، والتصدي للعنف داخل هذه املؤسسات، و مساءلة املؤسسات والجهات الفاعلة 

األخرى عن تنفيذ خطط العمل. والهدف من هذه املناقشات هو قيام أعضاء املجتمع املدين بوضع اسرتاتيجيات للدعوة 

وخطط عمل خاصة بهم ملواصلة الضغط عىل املؤسسات لتنفيذ التزاماتها بوقف العنف ضد النساء الناشطات سياسيا.

وميكن ألعضاء املجتمع املدين والناشطني االعتامد عىل نتائج التقييم األصلية للعمل عىل التزاماتهم واسرتاتيجياتهم، مستخدمي 

تلك املنصة لضامن وضع اسرتاتيجيات منطقية ميكن تنفيذها لوقف العنف ضد املرأة ومساءلة الجهات الفاعلة األخرى عن 

التزاماتها. ميكنهم اختيار رفع مستوى الوعي، أو استهداف صانعي القرار، أو حشد الدعم أو تصميم طرق جديدة للدفع من 

أجل التغيري والحفاظ عليه. وميكن أن يكون هناك نهج أقوى ومتعاضد إزاء العنف ضد املرأة والتصدي له بفعالية تحت ظل 

وجود قطاعات متعددة من الحيز السيايس يف بلد يناقش ويعالج العنف ضد املرأة، مثل مؤسسات املجتمع املدين واألحزاب 

والربملانات واملؤسسات الحكومية.

62»2% y MÁS« شبكات العمل: املكسيك وحملة

يف عام 1102 قامت مجموعة من أصحاب املصلحة من مختلف القطاعات وبدعم من املعهد الدميقراطي الوطني 

بوضع اسرتاتيجية للدعوة إىل تنفيذ الئحة تنص عىل أن تنفق األحزاب السياسية نسبة 2 يف املائة من التمويل العام 

 Y MÁS« عىل التدريب والتنمية السياسية للمرأة. ثم أصبح الفريق غري الرسمي تحالفا رسميا تحت إطار مرشوع

Mujeres en Política 2%« واملزيد من النساء يف السياسة«. وقد نجح هذا التحالف يف الضغط من أجل 
وضع لوائح جديدة لزيادة الشفافية وتعزيز التدقيق يف متويل األحزاب بشكل عام، والنسبة املئوية املخصصة لتدريب 

املصلحة  أصحاب  مع  العمل  التحالف  واصل  ثم  ومن  التحديد.  وجه  القيادات عىل  وتطوير  قدراتها  وتعزيز  املرأة 

الحكوميني ووضع مؤرشات وأصدر دليال للدعوة للمنارصة الذي تم توزيعه يف الواليات يف جميع أنحاء املكسيك. 
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الخامتة
إن العنف ضد النساء الناشطات سياسيا ميثل قضية يف كافة املناطق والقطاعات والسياقات السياسية، والتي تؤدي يف نهاية 

املطاف إىل تقويض الدميقراطية. وعىل الرغم من أنه مل يسبق تسجيل هذه الظاهرة تاريخاً، إال أن هناك مجموعة متزايدة من 

البحوث تبني أثر هذا العنف وتكلفته، ليس فقط بالنسبة للنساء اللوايت يستهدفهن العنف، بل أيضا للدميقراطيات الشاملة 

واملستدامة ككل. وال بد من بذل املزيد من الجهود ملعالجة قضية العنف ضد املرأة. وال بد من االضطالع بها عىل جبهات 

عديدة، من العمل الدويل الذي تقوم به املؤسسات الدولية إىل العمل الهام الذي يقوم به الناشطون ومامرسو الدميقراطية يف  

البلدان. وستساعد هذه الوثيقة واألدوات التي تقدمها العاملني عىل هذه القضية عىل تحديد أفضل السبل لتوجيه جهودهم 

والخطوات امللموسة واملعلومات التي يجب أن يأخذوها يف االعتبار والقرارات التي يجب أن يتخذوها لوضع وتنفيذ برامج 

تعالج العنف ضد املرأة يف السياسة وتعزز ثقافة ومامرسة دميقراطية أكرث شموال واستدامة.
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املالحق

فرص العمل	. 
يف مبادرة #ليست التكلفة: دعوة إىل العمل لوقف العنف ضد املرأة يف السياسة

فرص العمل لوقف العنف ضد املرأة )املعهد الدميقراطي الوطني( «

العنف ضد املرأة يف أدوات التقييم السيايس	. 
املجتمع الدويل63	. 

األحزاب السياسية	. 

فوز مع النساء: أداة تقييم األحزب السياسية )املعهد الدميقراطي الوطني( «

فوز مع النساء 2: تقييم مشاركة املرأة والعنف ضد املرأة داخل األحزاب السياسية )املعهد  «
الدميقراطي الوطني(64

االنتخابات والعمليات االنتخابية:	. 

يف  « املرأة  ضد  للعنف  للتصدي  املواطنني  من  االنتخابات  مراقبو  دليل  عنف:  بدون  أصوات 

االنتخابات )املعهد الدميقراطي الوطني(

للنظم  « الدولية  )املؤسسة  التقييم والرصد واالستجابة  إطار  االنتخابات:  املرأة يف  العنف ضد 

االنتخابية(

 .D الربملان
موجز: التحيز الجنيس والتحرش والعنف ضد املرأة يف الربملان )االتحاد الربملاين الدويل( «
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34 لالطالع عىل تفاصيل حول التطورات يف أمريكا الالتينية: منى لينا كروك وجوليانا ريسرتيبو ساينني، » العنف الجنساين 

والعنف السيايس يف أمريكا الالتينية«، بوليتيكا وغوبرينو 32 )يناير 6102(: 751-521.

35 ففي كوت ديفوارعىل سبيل املثال شاركت مجموعة منظامت املجتمع املدين الناشطة يف كوت ديفوار )OFACI( يف البحث 

ودعوة منارصة الضحايا من النساء املستهدفات أو املتأثرات بالعنف يف مرحلة ما بعد االنتخابات. ويف تنزانيا شكلت مجموعة 

من الفاعلني يف املجتمع املدين تحالف سيكستورتيون من أجل وضع حد لالبتزاز واملضايقات الجنسية التي تتعرض لها املرأة 
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يف السياسة ومكان العمل.

36 هناك مرجع مفيد يف موجز االتحاد الربملاين الدويل عن قضايا التحيز الجنيس والتحرش والعنف ضد الربملانيات، الذي صدر 

يف ترشين األول / أكتوبر 6102، والذي يورد تفاصيل عن البحوث التي أجرتها املنظمة يف دراسة عن تجارب الربملانيات يف 

مجال العنف يف السياسة.

37 هناك منظامت دولية أخرى تبذل جهودا ملعالجة هذه الظاهرة، من ضمنها هيئة األمم املتحدة للمرأة واملؤسسة الدولية 

للدميقراطية واملساعدة االنتخابية واملؤسسة الدولية للنظم االنتخابية.

38 االتحاد الربملاين الدويل. »التحيز الجنيس واملضايقات والعنف ضد النساء الربملانيات«، موجز القضايا، ترشين األول / أكتوبر 

 .6102

http://www.ipu.org/pdf/publications/issuesbrief-e.pdf

39 جيسيكا هوبر وليزا وكامرود. »العنف ضد املرأة يف االنتخابات، مقتطف من إطار عمل املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية 

» عمل املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية لوكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية، أغسطس 6102.

40 سيعمل املعهد الدميقراطي الوطني عىل العمل لتقييم هذه الظاهرة ومعالجتها بشكل أفضل داخل األحزاب السياسية 

طوال عام 7102.

41 وعىل الرغم من أنه ميكن االستفادة من نتائج التقييم يف وضع خط أساس للربنامج، فإن األداة املستخدمة يف وثيقة التوجيه 

الربنامجي هذه ليست تقييام أساسيا يف حد ذاته.

42 تبذل هيئة األمم املتحدة للمرأة حاليا جهدا إلنشاء إطار تقييم شامل للعنف ضد املرأة. األدوات الحالية هي مجموعة 

التي  الجهود  إطار  يف  األمريكية  الدول  ومنظمة  الوطني  الدميقراطي  واملعهد  الدويل  الربملاين  االتحاد  وضعها  التي  للموارد 

يبذلونها ملعالجة املسألة وقياسها.

43 حاليا تركز أدوات تقييم املكاتب املنتخبة املشار إليها  يف هذه الوثيقة عىل العنف ضد املرأة يف الربملان، حيث اجريت 

معظم نشاطاتها يف الربملان. وتشمل األدوات أيضا بعض األسئلة من دراسة استقصائية أجرتها مؤخرا منظمة الدول األمريكية 

بشأن املرأة يف املناصب املحلية املنتخبة.

44  قد توجه هذه األسئلة برامج  تركز عىل قطاع واحد عىل وجه الخصوص؛ ويف هذه الحالة ستجد الربامج مزيدا من التوجيه 

يف األدوات الخاصة بالقطاعات املشار إليها يف هذه الوثيقة. وقد يتضمن هذا التوجيه الخاص بالقطاع تقييامت إضافية من 

أجل التحقيق يف العنف ضد املرأة بشكل متكامل يف هذا القطاع بالذات.

الدميقراطي  الوطني  املعهد  تقييم  أو  الجنسانية  لالعتبارات  املراعي  الدويل  الربملاين  االتحاد  تقييم  مثل  التقييم  أدوات   45

لألحزاب السياسية هي أمثلة عىل هذه املوارد التي تركز عىل النوع االجتامعي والتي ميكن استخدامها جنبا إىل جنب مع هذه 

األداة املركزة ملكافحة العنف ضد املرأة.

46 طرق البحث مقدمة من قبل فريق الرصد والتقييم يف املعهد الدميقراطي الوطني، »كيفية تصميم خط أساس مجتمعي«.

UNFPW( 47( و )WAVE(. »تعزيز استجابات النظام الصحي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف أوروبا الرشقية وآسيا 

الوسطى: مجموعة موارد«. 

http://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/WAVE-UNFPA 

الوقاية«، املستخدمة يف دراسة األمم  48  هناك مصدر إضايف قد يكون مفيدا للمامرسني وهو أداة مسح »رشكاء من أجل 

املتحدة املتعددة البلدان بشأن استخدام الرجال للعنف ضد املرأة. وعىل الرغم من أن التقييم ال يركز عىل العنف ضد املرأة 
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يف السياسة، فإنه ميكن أن يكون مثاال عىل كيفية طرح األسئلة حول القضايا الحساسة: 

http://www.partners4prevention.org/how-to/research 

49تحت التطوير )7102(

50 تحت التطوير )7102(

كاليفورنيا، ص  أواك،  ثوساند  سيج:  منشورات  والتطبيق.  النظرية  بؤرية:  حلقات   )2002( وروك.  وشمداساين  ستيوارت   51

.34-24

52 تحت التطوير )7102(

53 ليزا فينيكالسن وفالريي ميلر. 7002. »القسم 8: لحظة التخطيط # 3: تعريف وتحديد املشاكل«، نسج جديد للسلطة، 

والناس، والسياسة: دليل العمل للدعوة للمنارصة ومشاركة املواطنني، ستايلس للنرش. 

http://www.justassociates.org/sites/justassociates.org/files/13chap8_identifying_prob.pdf 

54 نفس املرجع. »القسم 9: لحظة التخطيط # 4: تحليل املشاكل واختيار القضايا ذات األولوية« نسج جديد للسلطة، والناس، 

والسياسة: دليل العمل للدعوة للمنارصة ومشاركة املواطنني، ستايلس للنرش. 

http://www.justassociates.org/sites/justassociates.org/files/14chap9_analyzing_prob.pdf 

55 مبادرة #ليست التكلفة: وقف العنف ضد املرأة يف السياسة. )6102(. املعهد الدميقراطي الوطني

وجوليانا  كروك  لينا  منى  الدكتورة  خربة  من  السابقة  الوطني  الدميقراطي  املعهد  أنشطة  استفادت  املثال  سبيل  فعىل   56

ريسرتيبو سانني )جامعة روتجرز(، والرئيسة السابقة لجمعية كونسيجاالس دي بوليفيا )ACOBOL( ماريا يوجينيا روخاس 

فالفريدي، واملنسقة الوطنية ملنصة حزب الصليب األحمر النسايئ التنزاين )TWCP( الدكتورة ايف ماريا سيامكافو، والعديد 

من الخرباء واألكادمييني والسياسيني من كل منطقة من مناطق العامل.

57 مثالً: 

منى لينا كروك وجوليانا ريسرتيبو سانني. »العنف الجنساين والسيايس يف أمريكا الالتينية: املفاهيم واملناقشات والحلول.« 

بوليتيكا وغوبرينو: اإلصدار الثالث والعرشون. ص 751-521. 

http://mlkrook.org/pdf/pyg_2016.pdf 

االتحاد الربملاين الدويل. »التحيز الجنيس والتحرش والعنف ضد الربملانيات«. 

http://www.ipu.org/pdf/publications/issuesbrief-e.pdf 

منظمة األمم املتحدة للمرأة. »العنف ضد املرأة يف السياسة«. 4102 

http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2014/6/violence-against-women-in-politics 

املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية. »العنف ضد املرأة يف االنتخابات«. 6102. 

http://www.ifes.org/publications/violence-against-women-elections-excerpt-ifes-framework

58 يويص املعهد الدميقراطي الوطني عىل وجه الخصوص فريق املساواة بني الجنسني واملرأة والدميقراطية )GWD( املامرسني 

بالتعامل مع الخرباء يف حمالت الدعوة والتوعية لتحديد مكونات الربنامج ونهجه. وتشمل املوارد األخرى أيضا ما ييل:

تقنيات تعليم الراشدين: موجهة يف املقام األول نحو التدريب، ولكن ميكن تطبيقها يف سياق التعليم مبادئ تعليم الراشدين: 

التوجيه واملفاهيم التي يجب مراعاتها إذا كان الربنامج يحتوي عىل معلومات أكرث تركيزا عىل املناهج التعليمية بدال من 

حملة التوعية اإلعالمية/ رسائل توعوية

59 »أدوات املجتمع، الفصل 6. التواصل لتعزيز االهتامم«، القسم 1 وضع خطة لالتصال. 
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http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/participation/promoting-interest/communication-plan/main 

60 وهي إجراءات توضيحية عامة ميكن اتخاذها، والتي بنيت عىل التوجيهات الواردة يف خطة العمل الدولية ملبادرة #ليست 

التكلفة، والتي ميكن العثور عليها عىل: 

https://www.ndi.org/not-the-cost. 

61 شانون أوكونيل. »تطوير السياسات والدعوة للمنارصة« 

https://www.ndi.org/files/Policy٪20Development٪20and٪20Advocacy٪20Workbook_EN.pdf  

62 منى لينا كروك وجويل دنهام وسيلفيا غورويا بونيا. »قيادة املرأة كطريق نحو التمكني األكرب: دراسة يف املكسيك«. 4102

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/WiP٪20-٪20Mexico٪20Case٪20Study.pdf 

63 تحت التطوير

64  تحت التطوير )7102(






