
 

 اطـــــــــــإعالن الرب

 نحو شراكة فاعلة لتنفيذ االستراتيجية اإلقليمية

 لمجابهة العنف المبني على النوع االجتماعي 

 استنادا إلى :

أن العنف المبني على أساس النوع االجتماعي هو انتهاك لحقوق اإلنسان وتعّد على الكرامة اإلنسانية يحّد من  -

 على المشاركة ومن االستفادة من التنمية في بعدها الشامل،جتمع ككل والمقدرة األفراد واألسر 

في كل بلدان المنطقة العربية وبين كل الفئات االجتماعية إلى  المبني على أساس النوع االجتماعيتفّشي العنف  -

 درجة جعلت المنطقة تحتّل المرتبة الثانية عالميا في انتشار هذا السلوك بمختلف أشكاله،

، بالرغم من أن أغلب بلدان المنطقة قد اتخذت خطوات للتعاطي مع عدم المساواة بين الجنسين والعنف أنه -

بتفاوت بينها، فإن االلتزام السياسي وإرادة صانعي القرار في التصّدي  المبني على أساس النوع االجتماعي

 يفة ومتثاقلة،للظاهرة بما يلزم من السياسات واآلليات والمؤسسات الفاعلة ال تزال ضع

 ضعف اإلطار القانوني وعدم كفاية التشريعات الوقائية والردعية وضعف آليات التفعيل والتنفيذ في المجال. -

 واعتبارا

لما تعرفه المنطقة من صراعات وعدم استقرار وتهجير انعكست باألساس على الفتيات والنساء وزادت من  -

 المبني على أساس النوع االجتماعي، العنف تعرضهّن، أو احتمال تعرضهّن لمخاطر

ساهمت في بروز بعض المواقف والسلوكيات التي شهدتها المنطقة العربية مؤّخرا  يةوإلى أن التحوالت السياس -

 و الذى  ويشمل ذلك الحقوق الجنسية واألنجابية نممارسة النساء لحقوقهعلى  المتطرفة التي من شأنها أن تضّيق

 وعدم التمييز،يخّل بمبدأ المساواة 

 تومحتوى االتفاقيات والمعاهدا المبني على أساس النوع االجتماعيبااللتزامات الدولية لمواجهة العنف  وتمّسكا

المشاركات  فإن، بتنفيذهاّل الدول العربية والتزمت جذات العالقة والتي صادقت عليها  والقرارات الدولية

يجية اإلقليمية لمناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي في ن في المنتدى العربي حول االستراتيالمشاركو

، من ممثلي 8102 / تشرين الثاني نوفمبر 82-82المنطقة العربية، المنعقد بالرباط/المملكة المغربية يومي 

 مؤسسات حكومية وجمعيات غير حكومية وتحالفات البرلمانيين والجمعيات العاملة على قضايا المرأة والشباب،

منظمات أممية ، يثمنون صدور االستراتيجية اإلقليمية لمناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي لتكون و

بفعالية في مختلف بلدان  تنفيذهاببمثابة خارطة طريق لمناهضة العنف ضّد المرأة بكل أشكاله، ويوصون 
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على أن العنف المبني على أساس النوع االجتماعي قضية حقوق إنسان ذات أولوية مجتمعية وذات  تأكيدال

 تداعيات خطيرة على المرأة واألسرة واألجيال القادمة،



  على أساس النوع االجتماعيعلى إصدار القوانين والتشريعات التي تساعد على التصدي للعنف المبني  العمل

، ووضع اآلليات والمؤسسات وضمان نفاذيتها يلها وتنقيحها بإلغاء النصوص التمييزيةحيث ال توجد، وتعد

 الضرورية لذلك،

الدول العربية التي تعرف تحوالت سياسية وفترات انتقالية لمزيد دعم وتقوية حقوق اإلنسان وردع أي  دعوة

 محاولة للمساس بها.

وع االجتماعي والتكفل بضحاياه وحمايتهن وتدريب موازنات خاصة لمناهضة العنف المبني على الن تخصيص 

 المتدخلين الحكوميين.

موضوع مناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي ضمن المقررات الدراسية حسب مقاربة حقوق  إدراج 

 اإلنسان وقيمها السامية،

حصائيات والبيانات نظام إحالة حكومي واضح وفاعل يسمح بسرعة التكّفل وتقديم الخدمات وتوفير اإل وضع

 الدقيقة،

حسب المعايير  الدراسات والبحوث لتشخيص األوضاع والتعّرف على خصوصياتها مفّصلة ومصّنفة، إنجاز

 الدولية المتعارف عليها،

مراكز البحوث والدراسات الوطنية واإلقليمية إلى إيالء موضوع العنف المبني على النوع االجتماعي  دعوة 

 وضع آليات وأدوات فاعلة  لمتابعة وتقييم البرامج وتنفيذها، وإلى  أهمية أكبر،

 على أساس النوع االجتماعيالعنف المبني مناهضة تّمة بهالتضييقات، إن وجدت، على عمل الجمعيات الم رفع

 وضحاياه،

 إيواء للنساء ضحايا العنف الالّتي يحتجن لذلك.وكز احتواء امر توفير 
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بكل أشكال التواصل والتبسيط واإلقناع على خرق حاجز الصمت عن الموضوع وتجريده من صفة "  العمل

 الموضوع المحّرم"،

ومناصرة المبادرات والبرامج المبني على أساس النوع االجتماعي الفاعل لكسب التأييد لمناهضة العنف  التحّرك 

 المتصلة به،

وتنفيذ أنشطة مناصرة وضغط على الحكومات وصّناع القرار، من أجل تبّني مبدأ ضرورة التصدي للعنف  تبّني 

 وبرامج العمل، وتجسيمه في السياسات المبني على أساس النوع االجتماعي 

والحرص على تغطية كل المناطق وخاصة المهّمشة االقتصار على التحّرك في المدن الكبرى والحواضر،  عدم

 ،ائية منها  والعمل على ضمان استمرارية العمل وعدم االقتصار على فترات ومناسبات معّينةوالن

التشبيك والتحالفات في التعاطي مع الموضوع والتنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين الحكوميين وغير  ماداعت

وعدم االقتصار في ذلك على في وضع وتنفيذ البرامج واألنشطة، والمختصين في الشؤون الدينّية الحكوميين 

 والتعامل مع الجمعيات الفنّية والثقافية والرياضّية وغيرها،   ،الجمعيات الحقوقية

على تنمية قدرات المرأة المعّرضة للعنف أو المهّددة به حتى تصبح قادرة على إدراك حقوقها والمطالبة  العمل

 بها والوقوف في وجه العنف ورفضه،



لخدمات المقدمة للمرأة ضحية العنف متكاملة تشمل الجانب المعرفي القانوني واإلجرائي على أن تكون ا الحرص

 والجانب الصحي والنفسي والتمكين االقتصادي،

 أساليب وصيغ مبتكرة وطرق إبداعية في التوعية وتمرير الرسائل، تبّني

راتيجيات والبرامج الوطنية للتصدي في تصّور وتنفيذ االستوالمراهقين عناية خاصة لدور الرجال والشباب  يالءإ

 للعنف المبني على النوع االجتماعي،

 على أن يشمل العمل والتحّرك الفئات ذات االحتياجات الخصوصية في المجتمع، الحرص

التواصل مع اإلعالميين ودمجهم في التظاهرات كشركاء، والعمل على مّدهم بالبيانات والتدريب  استدامة

 الضروريين،
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ذلك عبر إجراء برامج والسطحي والموسمي  الخبري والتناول اإلثارة عن بعيدا بمهنيةقضايا العنف  ةمعالج

حوارية وتثقيفية مع المتخصصين والخبراء في النوع االجتماعي وتخصيص الوقت الكافي في قنوات االتصال 

 ،معالجتهاكيفية ووتداعياتها  شكلةالم أبعادكل ب الوعيالمختلفة لرفع درجة 

 والتزامفي إصدار "دليل الصحفي العربي في التعامل مع حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي"  المساهمة

 يضمن بشكلالعنف المبني على النوع االجتماعي  بتناول المتعلقة المهنية المواثيقوسائل اإلعالم بهذا الدليل و ب

 عائالتهم ويحفظ كرامتهم، وسالمة لعنفا من الناجين سالمة

البناء على العمل آلية رصد التقارير اإلعالمية التي تتناول العنف المبني على النوع االجتماعي و إنشاء

على المستويين اإلقليمي والوطني لمناصرة  نشاء شبكات إعالميينالمتواصل والحوار الجاري مع اإلعالميين إل

 ، االجتماعيوالتنمية بما فيها قضايا النوع  القضايا المتعلقة بالسكان

والرفع من قدراتهم  االجتماعي التواصل وشبكات الجديد عالماإل في النشطاءاإلعالميين واإلعالميات و تدريب

 .حترافيةا بكل يطرحوها لكيالمبني على النوع  العنف قضاياإلمام شامل ب أجل من

 اصة صندوق األمم المتحدة للسكان:وخ الصلةبالنسبة للمنظمات الدولية ذات  -4

مناهضة العنف القائم على النوع  علىبصورة تكاملية بتنسيق وتحت إشراف صندوق األمم المتحدة للسكان  العمل

  االجتماعي.

 لتي تّم بعثها لمناصرة برنامج عمليين وتحالف الشباب اانتحالف جمعيات المجتمع المدني وتحالف البرلم دعم

في كل أنشطتها وخاصة منها المّتصلة بمقاومة العنف المبني على النوع  81التنمية +مؤتمر السكان و

 االجتماعي،

لمساندة الجمعيات للسكان المكاتب الوطنية لوكاالت منظومة األمم المتحدة وخاصة صندوق األمم المتحدة  دعوة

 أعضاء التحالفات المذكورة في بلدانها فنيا وماديا،العاملة في الميدان و

 في حسن التعاطي مع قضايا العنف المبني على النوع االجتماعي. قدرات الجمعياتفي الرفع من  المساهمة

 

 



 كما يوصي المشاركون:

" البرتوكول " والدليل التدريبي حول العنف المبني على النوع االجتماعي الذي أعّده مركز المرأة  باعتماد

 ريب حول المرأة " كوثر "،العربية للتد

ليميا تعزيزا للفائدة والجدوى، وإقالمعلومات والمعطيات والتجارب الناجحة بين كل المتدخلين وطنيا  دلوبتبا

 .واعد البيانات المتوّفرة إقليميااالستفادة من ق ىوإل


