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منهجية البحث
هذا	البحث	مبني	على	شقين،	شق	نظري	من	خالل	مراجعة	ودراسة	تحليلية	من	منظور	نسوي	للعديد	من	المصادر	
األكاديمية	والتقارير	واألدلة	الدولية	واإلقليمية	التي	تتناول	الرصد	والتوثيق	في	سياق	حقوق	اإلنسان	عمومًا،	والعنف	
القائم	على	أساس	النوع	النوع	خصوصُا	بما	في	ذلك	العنف	الجنسي	خاصة	في	مناطق	النزاعات.	كما	تضمن	البحث	
شق	عملي	تم	فيه	إجراء	بحث	ميداني	ومقابالت	مع	العديد	من	الخبيرات	العامالت	في	منظمات	ومجموعات	مختلفة	
على	مستوى	منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	أفريقيا	في	مجال	التوثيق	لمعرفة	أهم	اإلحتياجات	والتحديات	والمخاطر	

التي	يواجهنها	أثناء	القيام	بعملهن.

الشركــــــاء
هذا	الدليل	نتاج	تعاون	مشترك	وتبادل	خبرات	وإنتاج	معرفي	بين	العديد	من	المنظمات	والجهات	المعنية	على	المستوى	
اإلقليمي	والدولي.	حيث	تضمنت	رحلة	إنتاجه	إجتماعين	إقليميين	األول	في	نوفمبر	2015	والثاني	في	مايو	2016 
شارك	فيهما	خبيرات	من	دول	المنطقة	سواء	من	الدول	التي	تعاني	من	حروب	ونزاعات	أوالتي	تشهد	تحوالت	سياسية	
السعودية،	 اليمن،	 العراق،	 فلسطين،	 األردن،	 لبنان،	 ليبيا،	سوريا،	 المغرب،	 الجزائر،	 تونس،	 السودان،	 وهي	مصر،	
الثاني	مراجعة	وتنقيح	المسودة	 البحرين.	نتج	عن	االجتماع	األول	القرار	بأهمية	إنتاج	هذا	الدليل	وتم	في	اإلجتماع	
األولى	منه.	كما	تم	تطبيق	محتوياته	على	أمثلة	من	واقع	عمل	المشاركات	واقتراح	مشاريع	رصد	وتوثيق	مستقبلية	
اإلقليمية	 المصادر	 من	 العديد	 على	 كبير	 بشكل	 الدليل	 اعتمد	 كما	 ملحق.	 شكل	 على	 مرفقة	 الدليل،	 على	 إعتمادًا	

والدولية	التي	تتناول	هذا	الموضوع.

لمن هذا الدليل؟
مجال	 في	 والعاملين	 المهتمين	 واألفراد	 والمبادرات	 والمجموعات	 والجمعيات	 المنظمات	 جميع	 الدليل	 هذا	 يستهدف	
لديهن	 المحلي	واإلقليمي.	سواًء	من	 الصعيد	 الجنسي	على	 العنف	 النوع	وخاصة	 القائم	على	أساس	 للعنف	 التصدي	

الخبرة	السابقة	أم	من	يقمن	بالرصد	والتوثيق	بشتى	أنواعه	واستخداماته.

لمــاذا هذا الدليــل؟

نظرًا	لما	تمر	به	العديد	من	دول	المنطقة	العربية	من	تحوالت	مثل	تونس	ومصر	ونزاعات	وحروب	كما	هو	الحال	في	
سوريا	والعراق	وليبيا	واليمن	والسودان	وفلسطين،	تزايدت	وتيرة	العنف	وتفاقمت	إنتهاكات	حقوق	اإلنسان.	وقد	تجلى	
العنف	القائم	على	أساس	النوع	وخاصة	العنف	الجنسي	ضد	النساء	في	أبشع	صوره	سواء	في	حالة	السلم	أو	الحرب.	
أوالمليشيات	 الدولة	 أو	غير	فاعلين	في	 النساء	الغتصابات	وإنتهاكات	جماعية	وفردية	على	يد	فاعلين	 حيث	تتعرض	
وتقنن	 بل	 وتشجع	 تبرر	 التي	 العربية	 للمجتمعات	 الذكورية	 الصبغة	 بسبب	 مجتمعي	 وتواطؤ	 أمني	 انعدام	 في	ظل	
بناء	أوطانهن	وتحقيق	السالم.	لذلك	بات	االهتمام	 النساء	من	عملية	 إلى	إقصاء	 العقاب،	هذا	باإلضافة	 اإلفالت	من	
برصد	وتوثيق	تلك	الجرائم	حاجة	ملحة	وتتطلب	تدخل	جاد	على	جميع	األصعدة	الدولية	واإلقليمية	والمحلية	لضمان	

المحاسبة	والمسائلة	وعمل	التغييرات	في		السياسات	التي	من	شأنها	القضاء	على	تلك	الجرائم.

األول	 اإلقليمي	 االجتماع	 العربية	خالل	 المنطقة	 والتي	طرأت	على	دول	 تفاقمت	 التي	 العنف	 أنماط	 وقد	تم	مناقشة	
2015	حيث	قامت	المشاركات	من	مختلف	دول	المنطقة	بمشاركة	تجارب	مجموعاتهن	ومنظماتهن	في	مجال	توثيق	
مخرجات	 من	ضمن	 وكان	 الناجيات.	 مع	 التعامل	 وكيفية	 يواجهنها	 التي	 والتحديات	 إنتشارها	 ومدى	 ااالنتهاكات	 تلك	
االجتماع	هو	أهمية	وجود	هذا	الدليل	اإلسترشادي	لكيفية	توثيق	تلك	الجرائم	خاصة	أن	معظم	المصادر	التي	تتناول	
عملية	الرصد	والتوثيق	غالبًا	ما	تكون	موجهة	للعاملين	على	مستوى	المنظمات	الدولية	وتتعامل	مع	إنتهاكات	حقوق	
اإلنسان	بشكل	عام	وال	تلتفت	لخصوصية	العنف	القائم	على	أساس	النوع	وخاصة	العنف	الجنسي	الذي	ال	يزال	مجرد	
الحديث	عنه	من	التابوهات	في	المجتمعات	العربية.	كما	تم	التشديد	على	أهمية	إنتاج	مادة	تتناول	وتتعامل	مع	طبيعة	
على	 اإلنسان	 حقوق	 مجال	 في	 العاملين	 قبل	 من	 الجهود	 تضافر	 وأهمية	 المنطقة	 دول	 في	 تحدث	 التي	 االنتهاكات	
الصعيد	المحلي	واإلقليمي	الستخدام	مخرجات	ونتائح	الرصد	والتوثيق	في	المناصرة	الدولية	والضغط	على	الحكومات	
النوع	 أساس	 على	 القائم	 بالعنف	 يتعلق	 فيما	 األمن	 مجلس	 وقرارات	 المتحدة	 األمم	 آليات	 بإلتزاماتها	ضمن	 لإليفاء	

خاصة	في	حاالت	الحروب	والنزاعات	التي	تشهدها	المنطقة.
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التوثيق في سياق حقوق اإلنسان عمومًا

إن	مصطلح	التوثيق	يستخدم	على	نطاق	واسع	وله	دالالت	مختلفة	بحسب	السياق	الذي	يتم	فيه	استخدام	التوثيق.	
فالتوثيق	بشكل	عام	قد	يعني	أحد	شيئين،	فقد	يدل	على	»جمع	مجموعة	من	الوثائق	الموجودة	مسبقُا	حول	موضوع	ما،	
أو	قد	يدل	على	عملية	تسجيل	الحقائق	والمعلومات	نتيجة	البحث	والتحقيق	حول	موضوع	ما	وخلق	وثائق	أو	مستندات	
بهذه	البيانات.	ومن	المهم	أن	نفهم	التوثيق	على	أنه	عملية	مستمرة	تحتوي	على	عدد	من	المراحل	والخطوات	التي	
تعتمد	على	السياق	والهدف	من	هذا	التوثيق.«1	فالتوثيق	في	سياق	إنتهاكات	حقوق	اإلنسان	هو	عنصر	من	العناصر	
المكونة	لعملية	رصد	حقوق	اإلنسان	بشكل	شامل.	»وهي	عملية	مراقبة	وتحليل	طويلة	األمد	لحالة	حقوق	اإلنسان	
في	نطاق	ما.	كما	تشير	إلى	كافة	أشكال	وطرق	مراقبة	وتحليل	واقع	حقوق	اإلنسان	في	بلد	أو	سياق	معين	سواء	كان	
سلبيًا	أم	إيجابيًا.	وينطوي	التوثيق	على	تقييم	البالغات	الفردية	وجمع	وتسجيل	وتخزين	المعلومات	لتحليل	تطور	حالة	
حقوق	اإلنسان.	وقد	يتطلب	األمر	إجراء	تقصي	حقائق	للتأكد	من	صحة	المعلومات	وجمع	األدلة	والتأكد	من	مدى	دقتها	
للبيانات	تشمل	 التوثيق	عملية	بناء	قاعدة	 أو	االنتهاك.	كما	يتضمن	 الحدث	 إثبات	وقوع	 ومصداقيتها،	وذلك	من	أجل	
كافة	الوثائق	واألدلة	التي	تثبت	وقوع	فعل	االنتهاك	المخالف	ألحكام	القوانين	الدولية	والمحلية	وتحليلها	لتحديد	أنماط	

االنتهاكات	وتقديم	التوصيات	في	إطار	المعايير	الدولية	لحقوق	اإلنسان.«	2

كما	تعد	عملية	رصد	وتوثيق	واقع	حقوق	اإلنسان	جهدًا	مركبًا	وشاماًل،	يهدف	لتحسين	حماية	حقوق	اإلنسان	وتعزيزها	
ونشر	الوعي	بها،	كما	يهدف	إلى	تعزيز	مسؤولية	الدولة	في	إحترام	وحماية	وإعمال	حقوق	اإلنسان	من	خالل	كشف	
الحقائق	تمهيدًا	لمساءلة	ومحاسبة	المنتهكين	وإنصاف	الضحايا	وتحقيق	العدالة.	فالتوثيق	الذي	يثبت	وقوع	إنتهاك	ما	
في	عدة	أماكن	وبصورة	متكررة	يساعد	على	إثبات	أن	اإلنتهاك	هو	نمط	وليس	حدثًا	معزواًل	ألي	سبب	كان.	وقد	يلعب	

الرصد	دور	حمائي	عند	مراقبة	عملية	ما	تعزز	من	مسائلة	القائمين	على	تلك	العملية.3

وبطبيعة	الحال	فإن	بناء	أرشيف	حول	حالة	حقوق	اإلنسان	من	أهم	أهداف	التوثيق،	بحيث	يتم	استخدام	هذا	األرشيف	
فيما	بعد	إلعداد	دراسات	ومداخالت	وأبحاث،	ال	سيما	عن	كون	ملفات	الجرائم	التي	تم	إعدادها	من	خالل	عملية	توثيق	
مهنية	قد	يتم	اللجوء	لها	ولو	بعد	مرور	سنوات	طويلة	بعد	حدوث	اإلنتهاك.	وعلى	الرغم	من	أنه	في	كثير	من	األحيان	
يصعب	تصور	إمكانية	محاسبة	مرتكبي	الجرائم	بعد	وقوعها،	إال	أن	التجربة	التاريخية	أثبتت	إمكانية	مالحقة	ومحاكمة	
التوثيق	التي	تجرى	بشكل	مهني	 بعض	مرتكبي	الجرائم	واالنتهاكات	الجسيمة	ولو	بعد	حين،	ومن	هنا	فإن	عملية	
تشكل	القاعدة	الذهبية	لعمل	حقوق	اإلنسان.	حيث	يعد	التوثيق	حجر	األساس	للقيام	بالمناصرة	لكونه	يقدم	األدلة	
التي	تثبت	عكس	ما	تتدعيه	الحكومات	وأجهزة	اإلعالم.	وقد	أثبتت	التجارب	أثر	وأهمية	التوثيق	في	حفظ	المعلومات	

والكشف	عن	انتهاكات	حقوق	اإلنسان.	

   What is Documentation. Human rights monitoring and documentation series; vol. 2, HURIDOCS, 2003.  1

	دليل	حول	توثيق	انتهاكات	حقوق	اإلنسان،	مؤسسة	الحق	2011  2
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اإلنسان	 حقوق	 سياق	 في	 التوثيق	 إن	
هي	عملية	مستمرة	للمطالبة	بالحق	في	
الظلم	 عن	 التعبير	 األساس،	 من	 التعبير	
وإنعدام	العدالة.	إنها	عملية	للداللة	على	
أن	الضحايا	والناجيات	والمهتمين	بهم	لن	
عن	 للتعبير	 وسيلة	 إنها	 صامتين.	 يظلوا	
هذه	 وأن	 الوضع.	 هذا	 إصــالح	 يجب	 أنه	
أخرى.	 مرة	 تحدث	 ال	 أن	 يجب	 اإلنتهاكات	
ليس	هناك	طريقة	واحدة	صحيحة	إلنتاج	
واحــدة	 طريقة	 توجد	 ال	 كما	 التوثيق،	

لالستخدام	األمثل	لذلك	التوثيق.4

«

»

مـــــا هـــــو التوثيـــق؟

1 4
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الـــــرصـــــد 
والــتــوثــيــق 
مـــن منطور 
نســـــــــوي
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لقد	أصبح	رصد	وتوثيق	إنتهاكات	حقوق	اإلنسان	من	أكثر	اإلستراتيجيات	شيوعٌا	لحماية	وتحسين	وضع	حقوق	
المتضررين.	ومع	ذلك،	كما	 االنتهاكات	وضمان	تعويض	 تلك	 المسائلة	ومحاسبة	مرتكبين	 اإلنسان	وتعزيز	
التوثيق	السائدة	عامة	ما	تكون	 لتلبية	احتياجات	»اإلنسان«،	طرق	 المقاربات	»العامة«	 الحال	مع	معظم	 هو	
مبنية	على	مجموعة	من	االفتراضات	غالبًا	ما	تكون	نمطية	عن	نوعية	االنتهاكات	وأسبابها	ومناطق	إنتشارها	
وهوية	مرتكبيها	وماهية	التدخالت	المناسبة.	الشيء	الذي	ينتج	عنه	إغفال	أنواع	وأنماط	من	العنف	القائمة	
السلم	 حالة	 في	 االنتهاكات	سواء	 من	 المستوى	 لنفس	 والرجال	 النساء	 يتعرض	 ال	 حيث	 النوع.	 أساس	 على	
إلى	تعرض	 النساء	والفتيات	هن	األكثر	تضررًا.	حيث	توجد	عوامل	كثيرة	تؤدي	 النزاعات	وغالبًا	ما	تكون	 أو	
النساء	ألنواع	من	العنف	واالنتهاكات	المبنية	على	أساس	كونهن	نساء.	وال	يعني	هذا	أن	جميع	النساء	تتعرض	
بنفس	الدرجة	لتلك	االنتهاكات	حيث	توجد	عوامل	متشابكة	تساهم	في	نسبة	تعرض	األشخاص	لالنتهاك	أو	
التمييز	والعنف	منها	الطبقة	والجنس	والعرق	والدين	وغيرها	من	العوامل	التي	قد	تعزز	أو	تقلل	من	تعرض	

األشخاص	ألنماط	العنف	المختلفة.	

إهتمت	 االجتماعية،	 الحركات	 التاريخ	في	جميع	 عبر	 النساء	 ومعاناة	 وإنجازات	 دور	 إغفال	 يتم	 ما	 غالبًا	 وألنه	
الحركات	النسوية	بتدوين	التاريخ	من	منظور	نسوي	وإنتهاج	التاريخ	البديل	إلبراز	وتعزيز	دور	ومكانة	النساء	
وتسليط	الضوء	على	معاناتهن	على	مرّالعصور.	فأصبح	رصد	وتوثيق	حكايات	النساء	وتجاربهن	من	منظور	
النوع	من	أهم	األدوات	التي	تنتهجها	المجموعات	النسوية	للكشف	عن	أنماط	العنف	والتمييز	الذي	تتعرض	له	

النساء	والتي	تختلف	عن	ما	يتعرض	له	الرجال	في	نفس	المعترك	سواء	في	المجال	العام	أو	الخاص.	

التقليدية	التي	ترصد	االنتهاكات	التي	تحدث	للمدافعين	والمدافعات	 التوثيق	 فعلى	سبيل	المثال،	فإن	أدوات	
من	 عادة	 اإلنسان،	 حقوق	 عن	 المدافعين	 هم	 من	 عن	 عامة	 إفتراضات	 على	 تقوم	 قد	 اإلنسان	 حقوق	 عن	
الرجال،	أين	تحدث	االنتهاكات،	عادة	في	المجال	العام،	على	يد	من،	عاملين	في	الدولة،	ما	الذي	يشكل	انتهاكُا،	
اإلعدام	 لعقوبة	 حد	 لوضع	 الدعوة	 مناسبة،	 تعتبر	 التي	 المناصرة	 أنواع	 وماهية	 مثاًل،	 السجون	 في	 التعذيب	
مثاًل.	بينما	قد	ال	تنطبق	هذه	االفتراضات	العامة	أو	النماذج	أعاله	على	المدافعات	عن	حقوق	اإلنسان.	حيث	أن	
المدافعات	يتعرضن	لمواقف	مختلفة.	فكون	المدافعات	عن	حقوق	اإلنسان	نساء،	فإن	العديد	من	االنتهاكات	
التي	يواجهنها	تحدث	في	المجال	الخاص	وخاصة	في	المنزل،	وغالبا	ما	ترتكب	من	قبل	أشخاص	غير	فاعلين	
في	الدولة،	بما	في	ذلك	أفراد	العائلة	والمجتمع	المحيط	بهن.	لذلك	فالمناصرة	التي	تقوم	بها	المدافعات	تركز	
على	حقوق	النساء	تحديدًا	وليس	اإلنسان	عمومًا،	وغالبَا	ما	تكون	االنتهاكات	مبنية	على	أساس	النوع	وذات	
طبيعية	جنسية.	تقييد	الحركة	والنشاط	االجتماعي،	واالغتصاب	الزوجي	مثالين	لتلك	االنتهاكات	المبنية	على	
أساس	النوع	أو	ذات	الطابع	الجنسي.	لذلك	»يهدف	التوثيق	المبني	على	أساس	النوع	لجعل	تجارب	النساء	في	
الدفاع	عن	حقوق	اإلنسان	أكثر	وضوحًا	من	خالل	تطبيق	مقاربة	ومنهجية	نسوية	للتوثيق	اللتقاط	التجارب	
شعور	 تولد	 أن	 شأنها	 من	 والتي	 وأخالقية	 حساسة	 بطريقة	 اإلنسان	 حقوق	 عن	 كمدافعات	 للنساء	 الفريدة	
بالتمكين	للناجيات	أكثر	من	كونهن	ضحايا	لتلك	االنتهاكات،	باإلضافة	إلى	الناشطات	ومن	يقمن	بالتوثيق.«5
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ضحايا وناجيات

يأتي	تأكيد	النهج	النسوي	على	تمكين	النساء	المعنفات	والتعامل	معهن	كناجيات	للعديد	من	األسباب.	أهمها	كون	من	
تعرضن	للعنف	نجون	من	موت	محقق	في	الكثير	من	األحيان.	هذا	باإلضافة	إلى	صعوبة	إفصاحهن	عن	ما	تعرضن	
له	من	انتهاك	وفي	أحيان	كثيرة	تتعرض	حياتهن	للخطر	إن	أفصحن	بذلك.	كما	ال	يوجد	في	أغلب	األحيان	أي	نظام	
دعم	وإعادة	تأهيل	لضحايا	العنف	وكيفية	التعامل	مع	الصدمات	التي	يتعرضن	لها.	أيضا	غالبًا	ما	يتم	ربط	هوياتهن	
سواء	 بذلك	 كينونتهن	 حصر	 بسبب	 يواجهنها	 التي	 والصعوبات	 انتهاكهن	 فيها	 تم	 التي	 اللحظة	 بتلك	 وكينونتهن	
ما	 غالبًا	 حيث	 االنتهاكات	 تلك	 مع	 المخزي	 اإلعالم	 تعامل	 إلى	 باإلضافة	 هذا	 والتمييز.	 الوصم	 أو	 المفرط	 باإلهتمام	
يتم	انتهاك	خصوصية	الناجيات	والتعامل	مع	الجرائم	بشكل	جنسي	وسرد	ما	كانت	تلبسه	الناجية	وأين	كانت	وما	إلى	
ذلك	من	التفاصيل	مما	يعزز	من	قبول	الجريمة	ولوم	الناجية	طول	الوقت.	لذلك	هن	يعتبرن	ناجيات	لكونهن	قادرات	
على	إستكمال	حياتهن	رغم	كل	ذلك.	إال	أن	هذا	ال	يلغي	حقيقة	كونهن	ضحايا	لتلك	الجرائم.	لذلك	سيتم	إستخدام	
مصطلح	ضحايا	وناجيات	بالتبادل	مع	التأكيد	على	تمكين	النساء	ضحايا	العنف	بما	ال	يعزز	مفهوم	الضحية	المنزوعة	

اإلرادة	واألهلية.	

كما	أن	التعامل	معهن	كناجيات	وليس	ضحايا	يساهم	في	تعزيز	الضغط	على	الجهات	المختصة	لحصولهن	على	أنواع	
ينطبق	 ناجيات	وهذا	 إلى	كونهن	 الضحية	 إنتقالهن	من	حالة	 التي	تساهم	في	 اإلنتصاف	 وإجراءات	 المختلفة	 الدعم	
على	العنف	في	كل	من	المجال	العام	والخاص	باإلضافة	إلى	التركيز	على	إعتبار	تلك	االنتهاكات	هي	جرائم	عنف	ال	

ينبغي	التهاون	فيها.	

لذلك	غالبًا	ما	تهتم	أو	تضطلع	المنظمات	والمجموعات	النسوية	والتي	تعمل	في	مجال	حقوق	النساء	تحديدًا	في	هذا	
المجال	إلدراكهن	العميق	لما	يتركه	العنف	من	آثار	مدمرة	على	بنية	المجتمع	وأفراده	وال	سيما	النساء	كأولى	ضحايا	
جعلها	 والذي	 والمرأة	 الرجل	 بين	 المساواة	 وعدم	 التمييز	 من	 لتراكم	سلسلة	 نتيجة	 هو	 النساء	 فالعنف	ضد	 العنف،	
تجبر	على	خسارة	الكثير	من	حقوقها	ومكانتها	في	المجتمع.	وفي	كثير	من	األحيان	يكون	العنف	مستترًا	وراء	العديد	
من	العوامل	االجتماعية	والثقافية	التي	تجعل	من	العنف	والتمييز	ضد	النساء	مقبواًل	حتى	عند	النساء	أنفسهن.	لذلك	
المجتمعية	 البنى	 وتحدي	 بوجودها	 واالعتراف	 االنتهاكات	 تلك	 لكشف	 إستراتيجية	 هو	 النسوي	 التوثيق	 فاستخدام	

والسياسية	واالقتصادية	التي	تعزز	من	العنف	ضد	النساء.	

أهمية	 على	 مبني	 النسوي	 البحث	 المحايد،	 الباحث	 مفهوم	 على	 المبنية	 التقليدية	 البحث	 طرق	 من	 النقيض	 وعلى	
»القيمة	التشاركية	وأهم	مقاصده	الرئيسية	هو	تحسين	حياة	النساء	وتغيير	الظروف	التي	تؤثر	سلبًا	على	حياتهن،	
عملية	 والناشطات	 والموثقات	 والباحثات	 الناجيات	 بين	 تجري	 التي	 الحوارات	 تعتبر	 حيث	 مجتمعاتهن.	 أو	 أسرهن،	 أو	
تحدي	 في	 تساهم	 قد	 الروايات	 تلك	 عن	 الحقائق	 وتسجيل	 التوثيق	 إنتاج	 عملية	 إن	 المشاركين.«6	 لجميع	 تحويلية	
والنساء	عمومًا	في	 اإلنسان	 المدافعات	عن	حقوق	 الممنهجة	ضد	 االنتهاكات	 تلك	 تعزز	 التي	 والبيئة	 األوسع	 السياق	
كافة	أنحاء	العالم.	كما	أن	تحري	الدقة	والحساسية	في	سرد	وتوثيق	قصص	النساء	قد	يساهم	في	تحدي	التمييز	داخل	

الدول	والمجتمعات،	أو	العنف	المرتكب	من	قبل	األفراد	أو	الميليشيات.	
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	نفس	المرجع 	7

الرصد والتوثيق من منظور نسوي

إستراتيجية	 أغراض	 له	 فالتوثيق	
التحالفات	 بناء	 من	 ابتداء	 هامة،	
ــســاء،	ودعــم	 ــن ــة	بــيــن	ال ــقــوي ال
التعافي،	 الناجيات	على	 ومساعدة	
الوطنية	 الــســيــاســات	 وتــغــيــيــر	

التمييزية،	انتهاءًا	بإدانة	الجناة 7

«

»
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 العنــــــــف 
 المبني على
أساس النوع
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حياتهم.	 دورة	 مدى	 على	 والذكور	 اإلناث	 بين	 المنشأ	 االجتماعية	 »الفوارق	 يصف	 مفهوم	 هو	 اإلجتماعي	 	 النوع	 إن	
ويؤثر	عامل	النوع	،	إلى	إلى	جانب	عوامل	مثل	السن	والعرق	والطبقة	االجتماعية،	بين	جملة	أمور،	في	ما	يُنتظر	من	
األشخاص	في	أي	ثقافة	من	صفات	وسلوك	وأدوار	وسلطة	واحتياجات	وموارد	وقيود	وفرص.«8	وتختلف	هذه	الفوارق	
ووضعه،	 الفرد،	 هوية	 تحدد	 التي	 وهي	 المختلفة	 الثقافات	 بين	 وكذلك	 الواحدة	 الثقافة	 ذو	 المجتمع	 داخل	 واألدوار	
االجتماعية	 األدوار	 ثقافة.	وتتحدد	 أو	 أي	مجتمع	 أفراد	 بين	 القوى	 	وكذلك	عالقات	 بها	 المكلف	 والمسؤوليات	 واألدوار	
القائمة	على	النوع	من	خالل	التنشئة	االجتماعية،	لذلك	فهي	ليست	ثابتة	أو	فطرية	ولكنها		تتطور	بناءًا	على	االستجابة	

للتغيرات	في	البيئة	االجتماعية	والسياسية	والثقافية.

ويجدر	االشارة	هنا	إلى	أن	مفهوم	النوع	قد	يرتبط	في	أذهان	البعض	بشكل	خاطيء	أنه	مفهوم	غربي	وال	يتناسب	مع	
المجتمعات	العربية	وأنه	ذو	دالالت	سلبية	والمراد	منه	تفكيك	القيم	المجتمعية	والدينية.	إال	إن	مصطلح	النوع	أو	الجندر	
»يعود	أصله	إلى	اليونانية	وقد	استخدمت	الرموز	للداللة	عليه،	وقد	تم	تبنيه	كمصطلح	للتفريق	بين	ماهو	بيولوجي	
وماهو	اجتماعي	وثقافي	من	صفات	خاصة	بالمرأة	والرجل،	لذا	فإن	مصطلح	النوع	هو	وصفي	وتحليلي	وال	توجد	له	
دالالت	سلبية	أو	إيجابية،	فهو	يستخدم	لوصف	العالقات	واألدوار	ويقوم	بتحليلها	بناء	على	موازين	القوى	الموجودة	في	

مجتمع	معين	واستخداماته	مرتبطة	بتقييم	الوضع	القائم	إليجاد	بدائل	تقوم	على	المساواة	والعدالة	االجتماعية.«9 

من	أجل	هذا،	يمثل	منظور	النوع	أداة	تحليلية	تتيح	لنا	تحسين	فهمنا	لمُسببات	تلك	الفوارق	القائمة	على	أساس	النوع	
من	أجل	تلبية	االحتياجات	بشكل	أنسب.	حيث	تتشكل	العالقات	االجتماعية	المبنية	على	عالقات	قوى	غير	متكافئة	في	
ظل	النظام	األبوي	الذي	يسود	المجتمعات	ويكرس	التمييز	والعنف	ضد	النساء	والفتيات	خصوصُا	في	ما	يعرف	بالعنف	
المبني	على	أساس	النوع.	وهو	مفهوم		يشمل	»أي	فعل	مؤذٍ	يصيب	أو	يُرجَح	أن	يصيب	إمرأة	أو	رجال	أو	فتاة	أو	صبيًا	

بأذى	أو	معاناة	بدنية	أو	جنسية	أو	نفسية	بسبب	نوعهم	االجتماعي.«10 

وبالرغم	من	أن	العنف	القائم	على	أساس	النوع	من	الممكن	أن	يقع	على	كل	من	النساء	والرجال	وحتى	األطفال،	إال	
أن	النساء	والفتيات	هن	األكثر	عرضة	للعنف	بسبب	كونهن	نساء،	الشيء	الذي	يشكل	ظاهرة	في	كل	أنحاء	العالم.	
ممنهجة	 كممارسة	 بالعنف	 الوعي	 يرفع	 أن	 شأنه	 من	 النوع	 أساس	 على	 القائم	 العنف	 استخدام	مصطلح	 فإن	 لذلك	
وليس	كسلوك	فردي.	فالعنف	القائم	على	أساس	النوع	التي	تتعرض	له	المرأة	غالبًا	ما	يقع	بسبب	نوعها	االجتماعي	
وما	هو	متوقع	أن	تقوم	به	من	أدوار،	لذا	فالنظر	إلى	العنف	ال	يمكن	أن	يكون	بشكل	صحيح	دون	دراسة	النوع	وتأثيره	
على	حياة	وسلوك	كل	من	المرأة	والرجل.	وبالتالي	تحديد	كل	ما	هو	مقبول	إجتماعيًا	لكل	منهما.	حيث	أن	العديد	من	
أنواع	العنف	القائم	على	أساس	النوع	تبرر	بناء	على	عدم	قيام	المرأة	بأدوارها	أو		عدم	انسجام	مظهرها	أو	سلوكها	
بما	حدده	المجتمع	لها	كإمرأة.	لذلك	نجد	أن	مفهوم	العنف	القائم	على	أساس	النوع	غالبا	يقترن	باالنتهاكات	التي	تحدث	
بحق	النساء	وغالبا	ما	يتم	استخدامه	بالتبادل	مع	مصطلحات	كالعنف	ضد	النساء	أو	العنف	المسلط	على	النساء	والعنف	

الجنسي	حتى	على	صعيد	المواثيق	الدولية.	

	دليل	االمم	المتحدة	التدريبي	لمكافحة	العنف	القائم	على	أساس	النوع	اإلجتماعي	في	أوقات	السلم	والحرب	2015  8

نفس	المرجع  9

الدليل	اإلرشادي	والبروتوكول	الطبي	للتعامل	مع	ضحايا	العنف	القائم	على	أساس	النوع	)متضمنًا	العنف	الجنسي(	2014 	10
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لقد	مر	تعريف	العنف	القائم	على	أساس	النوع	بالعديد	من	المراحل،	وتعكس	كل	مرحلة	تطور	النظر	لحقوق	النساء	
كجزء	من	حقوق	اإلنسان	ضمن	القانون	الدولي	ومن	خالل	تطور	العمل	على	منظور	الحقوق	ضمن	إطار	األمم	المتحدة	

واآلليات	الخاصة	بحماية	هذه	الحقوق.11

أول	نص	 كان	 وبذلك	 البشر	 بين	جميع	 المساواة	 قد	نص	على	 	)1948( اإلنسان	 لحقوق	 العالمي	 اإلعالن	 بأن	 فنجد	
ضمن	إطار	القانون	الدولي	يعترف	بالمرأة	والرجل	كشخصان	متساويان،	وقد	أخذ	شكل	العمل	في	البداية	على	إحداث	
المساواة	على	الصعيد	السياسي	واالقتصادي	والذي	أدى	إلى	االعتراف	بدور	مختلف	للمرأة	عما	كان	عليه،	ومع	تطور	
المنزل	في	أول	تناول	لموضوع	 الممارس	داخل	 العنف	 المكسيك	)1975(	 العالم	ناقش	مؤتمر	 النسوية	في	 الحركة	

العنف	ضد	النساء.

وبالرغم	من	تناول	إتفاقية	سيداو	)1979(	للعديد	من	أفعال	العنف	إال	أنها	لم	تذكره	صراحة	وركزت	على	موضوعي	
المساواة	وعدم	التمييز.	وفي	عام	1991	أوصت	لجنة	مركز	المرأة	في	األمم	المتحدة	بأن	يتم	وضع	إطار	التفاقية	دولية	
واالجتماعي	 االقتصادي	 المجلس	 واعتمد	 بشكل	صريح،	 النساء	 العنف	ضد	 قضية	 يتناول	 سيداو	 لجنة	 مع	 بالتشاور	
القرار	)1991/8(	والذي	صدر	تحت	عنوان	»العنف	ضد	المرأة	بجميع	أشكاله«	وحث	القرار	الدول	على	مكافحة	العنف	

ضد	النساء	قانونيًا	واتخاذ	كافة	التدابير	المناسبة	لحماية	النساء	من	جميع	أشكال	العنف	الجسدي	والمعنوي.	

»اعتداء	 أنه	 للعنف	على	 تعريفا	 المتحدة	قدمت	 لألمم	 العامة	 الجمعية	 فمثال	 التعريفات،	 العديد	من	 تأتي	 ذلك	 وبعد	
أو	 الجهة	فردًا	 أو	معنوية	على	جهة	أخرى،	وقد	تكون	هذه	 أو	معنوي	مقصود	من	جهة	تتمتع	بسلطة	مادية	 جسدي	
جماعة	أو	طبقة	إجتماعية	أو	دولة	تحاول	إخضاع	طرف	آخر	في	إطار	عالقة	غير	متكافئة	اقتصادياً		وإجتماعيًا	وسياسيًا	

مما	يتسبب	في	إحداث	أضرار	مادية	أو	معنوية	أو	نفسية	للفرد	أو	لجماعة	أو	لطبقة	اجتماعية	أو	لدولة	أخرى.«

المرأة	فإن	 التمييز	ضد	 بالقضاء	على	 المعنية	 اللجنة	 الصادرة	عن	 العامة	رقم	)19(	لسنة	1991	 التوصية	 وبحسب	
»العنف	القائم	على	أساس	الجنس	شكل	من	أشكال	التمييز	ضد	المرأة	يعطل	بصورة	جدية	قدرة	المرأة	على	التمتع	
االتفاقية	 تعرف	 	« التوصية	 هذه	 من	 	)6( النقطة	 وتحدد	 	 الرجل.«	 مع	 المساواة	 من	 أساس	 على	 وحريتها	 بحقوقها	
الموجه	ضد	 الجنس	أي	 القائم	على	أساس	 المرأة	 التمييز	والعنف	ضد	 المرأة	ويشمل	 التمييز	ضد	 في	مادتها	األولى	
المرأة	بصفتها	امرأة،	أو	ذاك	الذي	يلحق	بالمرأة	بصورة	غير	متوازنة	ويشمل	ذلك	األفعال	التي	تلحق	األذى	أو	المعاناة	

الجسدية	أو	العقلية	أو	الجنسية،	والتهديد	بمثل	هذه	األفعال	والقهر	وأشكال	الحرمان	األخرى	من	الحرية.«

أما	اإلعالن	العالمي	للقضاء	على	العنف	ضد	المرأة	والذي	تبنته	األمم	المتحدة	سنة	1993	فقد	كان	أول	وثيقة	تحدد	
الجنس	كأساس	للعنف،	وأن	تعرض	النساء	له	يحدث	بسبب	جنسهن.		فقد	عرف	العنف	ضد	المرأة	بأنه	»أي	فعل	عنيف	
قائم	على	أساس	الجنس	ينجم	عنه	أو	يحتمل	أن	ينجم	عنه	أذى	أو	معاناة	جسمية	أو	جنسية	أو	نفسية	للمرأة،	بما	في	
ذلك	التهديد	باقتراف	مثل	هذا	الفعل	أو	اإلكراه	أو	الحرمان	التعسفي	من	الحرية،	سواء	أوقع	ذلك	في	الحياة	العامة	أو	

الخاصة.«

	كما	ربط	المؤتمر	العالمي	لحقوق	اإلنسان	والذي	صدر	عنه	ما	يعرف	بإعالن	وبرنامج	عمل	فيينا	)1993(		بين	العنف	
بأن	 	)38( الفقرة	 ذلك	في	 إلى	 وأشار	 النساء،	 للعنف	ضد	 الجذور	 النوع	كأحد	 لفهم	 وقد	أسس	 النساء،	 والتمييز	ضد	
الجنس	والتعصب	والتطرف	كما	 القائم	على	 الجنسي	والتمييز	 الجنسية	واالستغالل	 المضايقة	 العنف	تشمل	 أشكال	

يلي:	

المرأة	 العنف	ضد	 على	 القضاء	 أجل	 من	 العمل	 أهمية	 على	 اإلنسان	بصفة	خاصة	 لحقوق	 العالمي	 المؤتمر	 »يشدد	
في	الحياة	العامة	والخاصة	والقضاء	على	جميع	أشكال	المضايقة	الجنسية	واالستغالل	واالتجار	بالمرأة	والقضاء	على	
التحيز	القائم	على	الجنس	في	إقامة	العدل	وإزالة	أي	تضارب	يمكن	أن	ينشأ	بين	حقوق	المرأة	واآلثار	الضارة	لبعض	

الممارسات	التقليدية	أو	المتصلة	بالعادات	والتعصب	الثقافي	والتطرف	الديني.«

تم	اقتباس	هذه	الفقرة	من	دليل	االمم	المتحدة	التدريبي	لمكافحة	العنف	القائم	على	أساس	النوع	اإلجتماعي	في	أوقات	السلم	والحرب	2015  11
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ارتباط	 ليؤكد	على	 العنف	 بيجين	)1995(	جاء	تعريف	 للمرأة	في	 الرابع	 العالمي	 المؤتمر	 الصادرة	عن	 الوثيقة	 وفي	
في	 جاء	 كما	 العام،	 المستوى	 على	 بل	 الخاص	 المستوى	 على	 يحدث	 ما	 فقط	 ليس	 العنف	 وأن	 الجنس	 بنوع	 العنف	
الوثيقة	»هو	أي	عنف	مرتبط	بنوع	الجنس،	يؤدي	على	األرجح	إلى	وقوع	ضرر	جسدي	أو	جنسي	أو	نفسي	أو	معاناة	
للمرأة	بما	في	ذلك	التهديد	بمثل	تلك	األفعال،	والحرمان	من	الحرية	قسرًا	أو	تعسفًا	سواء	حدث	ذلك	في	مكان	عام	أو	

في	الحياة	الخاصة.«

كما	عرفه	صندوق	األمم	المتحدة	للسكان	)1998(	العنف	القائم	على	أساس	النوع		على	أنه	»العنف	الذي	يكون	فيه	
موجها	 العنف	 ويكون	 والرجل	 المرأة	 بين	 السلطة	 عالقات	 في	 التوازن	 عدم	 عن	 ينتج	 والذي	 معنيان	 والمرأة	 الرجل	
مباشرة	ضد	المرأة	ألنها	امرأة	أو	أنه	يمس	المرأة	بصفة	متفاوتة	ويتضمن	الممارسات	النفسية،	الجسمية،	والجنسية،	
تقودها	 التي	 الممارسات	 إلى	 إضافة	 وخارجها	 األسرة	 داخل	 الحرية	 من	 الحرمان	 االغتصاب،	 التعذيب،	 التهديد،	 مثل	

الدولة	أو	الجماعات	السياسية.«		

كما	قدمت	منظمة	الصحة	العالمية	تعريفا	للعنف	القائم	على	النوع	في	عام	)2005(	والذي	يحدد	بأن	العنف	القائم	
على	أساس	النوع	هو	باألساس	قائم	على	االختالفات	التي	تم	بناءها	اجتماعيًا	وهو	إنتهاك	للحقوق،	وينص	على	أن	
»العنف	القائم	على	أساس	النوع	اإلجتماعي	هو	مصطلح	يطلق	على	أي	فعل	إيذاء	والذي	يرتكب	ضد	إرادة	شخص،	
ويستند	على	االختالفات	االجتماعية	بين	الجنسين	من	الذكور	واإلناث،	ويعد	انتهاكا	لعدد	من	حقوق	اإلنسان	العالمية	

والتي	تحميها	المواثيق	الدولية	واالتفاقيات«

الحرب	 بحاالت	 المرتبطة	 تلك	 وخاصة	 النساء	 قضايا	 مع	 التعامل	 في	 نوعي	 تطور	 حدث	 	2000 عام	 في	 انه	 كما	
والنزاعات،	حيث	تم	التعامل	مع	قضايا	النساء	ألول	مرة	ضمن	إطار	مجلس	األمن	في	األمم	المتحدة	وذلك	بتبني	القرار	
1325	والخاص	بـ	»المرأة،	السالم	واألمن«.	وتأتي	أهمية	القرار	ليس	فقط	من	أنه	صادر	عن	مجلس	األمن	بل	أيضا	
عن	كونه	ال	يتعامل	مع	النساء	كضحايا	حروب	فقط	بل	يؤكد	على	أنه	ال	يمكن	إحالل	السالم	دون	أن	يكون	للنساء	دور	
فاعل	في	صناعته،	وبذلك	يكون	أول	آلية	تربط	بين	ديمومة	السالم	وإحقاق	حقوق	ومشاركة	النساء،	لذا	فهو	يعترف	
ويحدد	حقوق	النساء	انطالقا	من	اإلدراك	بأن	النساء	شخصيات	فاعلة	في	المجتمع	ولذا	يجب	ان	يكون	لهن	دور	أساسي	
في	مراحل	ما	قبل،	وخالل	وبعد	النزاعات.	ويعتبر	هذا	تغيير	منهجي	في	التعامل	مع	قضايا	النساء،	ففي	الوقت	الذي	
ينص	القرار	على	إيجاد	آليات	للحماية،	يؤكد	على	االعتراف	بالنساء	وبدورهن،	كمواطنات	فاعالت	وكامالت	األهلية.	
ويحدد	القرار	بأن	خطط	العمل	لمناهضة	العنف	يجب	أن	تبنى	على	منظور	النوع،	لذا	فإن	القرار	بذلك	يحدد	اإلطار	
النظري	والتحليلي	للتعامل	مع	القضية،	وبأن	النوع	يجب	أن	يكون	األداة	التحليلية	لكافة	أشكال	العنف	ضد	النساء.	كل	
هذه	المصطلحات	تشير	إلى	انتهاكات	حقيقية	لحقوق	اإلنسان	األساسية،	انتهاكات	ترسخ	األدوار	النمطية	اعتمادًا	علي	
النوع	وتنتهك	كرامة	اإلنسان	وتلغي	حق	تقرير	المصير،	وتعرقل	التنمية	البشرية.	كما	يشير	المصطلح		بشكل	عام	
الذي	يعزز	مفهوم	أن	اإلناث	هن	الجنس	األدنى	ويشجع	استمرارية	السلطة	 إلى	األذى	الجسدي	والجنسي	والنفسي	

والسيطرة	الذكورية	األبوية.	
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1

	تم	اقتباس	هذه	التعريفات	من	المواد	التدريبية	لمركزالمرأة	العربية	للتدريب	والبحوث	)الكوثر(،	مشروع	تمكيـن	النساء	المحرومات	من	الحصول	  12

على	الخدمات	العامة،	2012

أشكال العنف 
القائـم علــى 

أساس النوع12
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العنف النفسي والمعنوي

وهو	أي	فعل	مؤذ	نفسيًا	للنساء	والفتيات	دون	أن	تكون	له	آثار	جسدية	ويـشمل	األفعال	الهادفة	إلى	اهانة	المرأة	
أو	الحط	من	كرامتها	أو	ثقتها	بنفسها	أو	بقيـمتها	الشخصيـة	وعزلها	عن	محيـطها	الخارجي،	واألفعال	الراميـة	إلى	

 إضعاف	قوتها	من	خالل	استخدام	امتيـازات	القانونيه	او	اجتماعية.

مثل	السب	و	الشتم،	واإلهمال	والهجر،	والمراقبة	واالحتجاز،	وإكراه	الزوجة	على	الرجوع	إلى	بيـت	الزوجيـة،	والمعاملة	
كخادمة،	وتعدد	الزوجات،	وعدم	االعتراف	بنسب	األطفال	أو	التهديد	بخطفهم	منها،	والطالق	التعسفي.	

العنف الجسدي

وهو	من	أكثر	مظاهر	العنف	شيوعًا،	وهو	سلوك	موجه	ضد	الجسد	وإنتهاك	الكرامة	الجسديـة	للنساء	أو	الفتيات	والتي	
تلحق	ضررا	مباشرًا	بالجسم.	ويمارس	هذا	العنف	من	خالل	وسائل	مختلفة	كاستخدام	جسد	المعنف	في	االعتداء	أو	
بهدف	 ويستخدم	 وأشدها.	 أخطرها	 إلى	 إلى	 األشكال	 أبسط	 من	 يتراوح	 حيث	 القتل	 لحد	 تصل	 ووسائل	 حادة	 أدوات	
التعبير	عن	القوة	الجسدية،	وغالبا	ما	تكون	الضحية	الشخص	األضعف	مثل	المرأة	وقد	تقع	أحيانًا	على	الرجل،	ويمكن	

تمييز	العنف	الجسدي	عن	طريق	العالمات	التي	تترك	أثرًا	على	الجسم	كإحداث	تشوهات	وكدمات	وكسور.

والخنق،	 والعض،	 واللكم،	 أرضا،	 والرمي	 اليد،	 ولوي	 بعنف،	 والمسك	 والدفع،	 والصفع،	 الشعر،	 وشد	 الضرب،	 مثل	
والحرق،	والدهس،	الخ.

العنف الجنسي

القوة	 استخدام	 أو	 الترهيب	 أو	 التغرير	 أو	 التهديد	 خالل	 من	 سواء	 باإلكراه	 المقترنة	 الجنسيـــة	 األفعال	 كل	 يـشمل	
الجسدية	أو	اإليحاءات	الجنسية	سواء	من	خالل	تعابير	الوجه	أو	اللفظية	أو	الحركية	سواء	لتحقيق	رغبات	ومآرب	جنسية	

او	بغرض	إيذاء	الضحية.

أما	لتحقيق	االتصال	الجنسي	مع	الفتاة	كاالغتصاب،	محاولة	االغتصاب،	التحرش	الجنسي،	أو	استخدام	المجال	الجنسي	
في	إيذائها	كالتحرش	الجنسي،	الشتم	بألفاظ	نابية،	الهجر	من	قبل	الزوج،	اإلجبار	على	ممارسة	الجنس،	اإلجبار	على	
القيام	بأفعال	جنسية	ال	تحبها	النساء،	نقل	االمراض	الجنسية	من	الزوج	للزوجة	من	دون	علمها.	ويشمل	االستغالل	

الجنسي	واالعتداء	الجنسي	على	األطفال،	وختان	اإلناث	وغيره	من	الممارسات	التقليدية	المؤذية	للنساء.

العنف اإلقتصادي

	يـشمل	كل	األفعال	الهادفة	إلى	حرمان	النساء	من	التمتع	بالموارد	لتلبية	احتياجاتهن	للعيـش	بكرامة،	مثل	منعهن	من	
العمل	أو	إجبارهن	على	العمل	واإلستيالء	على	مواردهن،	وشح	الموارد	المالية	التي	تعطى	لهن	أو	عدمها،	واإلستيالء	

على	ممتلكاتهن	وسلبهن	حقهن	في	اإلرث.
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العنف القانوني

يـشيـر	إلى	األفعال	والممارسات	التميـيـزيـة	التي	تسبب	أضرارًا	للنساء	وتجد	لها	سندًا	في	التشريـعات	المحليـة	التي	
تعتمدها	الدولة	لتنظيـم	العالقات	بيـن	األفراد	وخصوصا	العالقات	بيـن	الرجال	والنساء.	كما	يعتبر	غياب	قوانين	حمائية	

أو	وجود	قوانين	تمييزية	شكل	من	أشكال	العنف	القانوني.

آثارها	ذات	طبيـعة	اقتصاديـة	واجتماعيـة	ونفسيـة	 التي	اعتبرنا	أن	 القانوني	في	بعض	الوضعيـات	 العنف	 ويـتجلى	
مثل:	الطالق	التعسفي،	وإثبات	النسب	،والتطليـق	أي	صعوبة	حصول	النساء	على	طالقهن،	وتعدد	الزوجات.	

العنف اإلجتماعي

المجتمع	 في	 السائدة	 والثقافة	 االجتماعيـة	 والعادات	 والتقاليـد	 األعراف	 بإسم	 والفتيـات	 للنساء	 اإلساءة	 يـعني	 وهو	
في	 النساء	 ضد	 ممارسة	 األنــواع	 أكثر	 وهو	 الجنسيـن.	 بيـن	 االجتماعية	 لــألدوار	 النمطيـة	 الصورة	 على	 ـــة	 والمبني
تواصلها	 فرص	 على	 الخناق	 وتضييق	 الفتاة	 على	 اجتماعي	 حصار	 فرض	 محاولة	 في	 ويتمثل	 العربية،	 المجتمعات	

وتفاعلها	مع	العالم	االجتماعي	الخارجي،	وهو	أيضا	محاولة	الحد	من	انخراطها	في	المجتمع	وممارستها	ألدوارها.

مثل:	تقييد	الحركة،	والمنع	من	السفر،	وفرض	نظام	الوالية	على	النساء،	والتدخل	في	الشؤون	الخاصة،	وتحديد	أدوار	
النساء،	وعدم	السماح	بزيارة	الصديقات	واألهل،	وعدم	السماح	باتخاذ	القرارات،	وعدم	االستماع	لهن	أمام	اآلخرين،	
وعدم	دعم	أهدافهن	في	الحياة.	كما	يتضمن	أيضا	حرمان	الفتاة	من	التعليم،	أو	إجبارها	على	ترك	مقاعد	الدراسة،	

وتهديدها	بإيقاف	تعليمها،	أو	إجبارها	على	تخصص	معين.
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 أطـر العنــف
 المبني علـى
أساس النوع
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إن	العنف	بشكل	عام	يأخذ	أشكااًل	مختلفة	منها	الجسدي	والجنسي	والنفسي	كما	قد	يحدث	العنف	على	عدة	مستويات	منها	
األسري،	واالجتماعي،	وأيضُا	العنف	الذي	ترتكبه	الدولة	أو	تتغاضى	عنه،	وفي	إطار	الحروب	والنزاعات.	ورغم	تعدد	المفاهيم	
والمصطلحات	التي	تتناول	العنف	وخاصة	المسلط	على	النساء،	إال	أن	مفهوم	العنف	القائم	على	أساس	النوع	هو	األوسع	

واألشمل	والذي	يحدث	على	مستوى	األطر	التالية:	

العنف الذي يحدث في اطار األسرة

او	أي	الشخص	 أو	الطليـق،	 أو	الخطيـب	 الزوج	 الذي	يـصدر	عن	 العنف	األسري	هو	 العائلي.	 العنف	األسري	والعنف	 ويـشمل	
الذي	تربطه	بالمرأة	ضحيـة	العنف	عالقة	شخصيـة	حميـميـة.	العنف	العائلي/المنزلي	هو	الذي	يـصدر	عن	األشخاص	الذيـن	

تربطهم	بالمرأة	ضحيـة	العنف	عالقة	قرابة	مثل	»األب،	العم،	األخ	،	الخال،	الجد..إلخ«	

العنف الذي يحدث في إطار المجتمع الخارجي )المجال العام/المجتمعي(

يـقصد	به	العنف	الذي	تتعرض	له	النساء	والفتيـات	خارج	إطار	األسرة	ويـمكن	أن	يـصدر	عن	أشخاص	غرباء	أو	عن	أشخاص	
أو	 الشارع	 النساء	في	 لها	 تتعرض	 التي	 والجنسية	 والجسديـة	 اللفظيـة	 االعتداءات	 للضحيـة.	مثل	 االجتماعي	 المحيـط	 من	
التي	 اللفظيـة	والجسديـة	والجنسيـة	 االعتداءات	 التعليمية	مثل	 العمل	والمؤسسات	 أماكن	 والعنف	في	 العامة.	 األماكن	 في	
تتعرض	لها	المرأة	من	قبل	الزميـل	أو	الرئيـس	في	العمل	أو	الدراسة،	باإلضافة	إلى	مختلف	التدابيـر	التي	تضايقها	و	تمس	
بحريتها	وبحقوقها	في	العمل	كاإلقصاء	من	المسؤوليـة،	والتميـيـز	في	األجور.	كما	يتضمن	اإلتجار	بالنساء	والبغاء	القسري. 

العنف الذي ترتكبه أو تتغاضى عنه مؤسسات الدولة أينما وقع

هو	العنف	الذي	ترتكبه	أو	تبيحه	المؤسسات	الرسميـة	للدولة	ويـكون	مباشر	أو	غيـر	مباشر.	يـتجلى	عنف	الدولة	المباشر	في	
القوانيـن	واإلجراءات	والقرارات	التميـيـزيـة	تجاه	النساء.	أما	عنف	الدولة	غيـر	المباشر	يكون	من	خالل	التسـامح	السائد	مع	
العنف	ضد	النساء	والذي	تعد	الدولة	مسؤولة	عنه	باإلضافة	إلى	اإلفالت	من	العقاب	وغيـاب	اإلجراءات	الرادعة،	وانتشار	قيـم	

العنف	والهيمنة	الذكوريـة،	وغيـاب	مؤسسات	رسميـة	للتكفل	بضحايـا	العنف	من	النساء.

العنف الذي يحدث في إطار النزاعات والحروب

وهي	كافة	اشكال	العنف	واإلنتهاكات	التي	تحدث	اثناء	النزاعات	والحروب	سواء	من	قبل	فاعلين	في	الدوله	او	افراد	او	جماعات	
مسلحه	خاصة	في	اماكن	النزوح	ومخيمات	اللجوء.
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القائم	على	أساس	 العنف	 الجنسي	كجزء	من	منظومة	 الطابع	 العنف	ذو	 أو	 الجنسية	 االنتهاكات	 أن	نفهم	 المهم	 من	
التي	تغلب	على	دول	 الذكوري	 الطابع	 ذات	 الثقافات	 العنف	مبني	على	أساس	تمييز	ممنهج	ومترسخ	في	 النوع.	هذا	
المنطقة	والتي	تعزز	من	السلطة	األبوية	واألدوار	النمطية	للرجال	والنساء	وتحكم	معايير	التعامالت	في	شتى	مجاالت	
الحياة	سواء	في	البيت	أو	الشارع	أو	أماكن	العمل	وغيرها	من	مرافق	الحياة.	يؤدي	هذا	التمييز	إلى	تكريس	ثقافة	العنف	
الجنسي	ضد	النساء	وعدم	استهجان	تلك	االنتهاكات	بل	على	العكس،	نجد	أنه	غالبًا	ما	يتم	لوم	الناجيات	من	جرائم	
العنف	الجنسي	خاصة	والتبرير	لمرتكبي	تلك	الجرائم	وسيادة	ثقافة	اإلفالت	من	العقاب	سواء	من	قبل	المجتمع	أو	من	

قبل	مؤسسات	الدولة.	

واألخطر	من	إنتشار	جرائم	العنف	الجنسي	واإلفالت	من	العقاب	هو	التعامل	السلبي	نحو	تلك	الجرائم	والقبول	والتواطؤ	
المجتمعي	والمؤسسي	والصمت	المطبق	حول	تلك	االنتهاكات	باإلضافة	إلى	لوم	الناجيات،	بل	وتهديد	حياتهن	بالخطر	
لمجرد	اإلفصاح	عن	تعرضهن	لتلك	الجرائم	خوفًا	من	الفضيحة	والعار	الذي	غالبًا	ما	يوصمن	به.	وفي	حاالت	النزاعات	
المسلحة	واللجوء	والنزوح	يشكل	العنف	ضد	النساء	القائم	على	أساس	النوع	بما	في	ذلك	العنف	الجنسي	أكثر	أنواع	
بسبب	 العنف	 لهذا	 الخطورة	 عوامل	 »وتنشأ	 المباشرة،	 الحماية	 تستوجب	 خطيرة	 عواقب	 عنه	 وينتج	 انتشارًا	 العنف	
الحروب	 دائما	كسالح	في	 الجنسي	 العنف	 الالجئ،	هذا	باإلضافة	الستخدام	 للمرأة	وللطفل	 انتهاكات	حقوق	اإلنسان	
يستهدف	النساء	واألطفال	وتبدأ	معاناة	الضحايا	من	هذا	العنف	في	كافة	مراحل	دائرة	الهجرة	أي	قبل	اللجوء	وأثناء	

التواجد	بالمخيمات	وعند	العودة.«13 

وكما	هو	الحال	في	كافة	أنحاء	العالم،	تتعرض	النساء	في	منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	أفريقيا	ألشكال	مختلفة	من	
العنف	النفسي	والجسدي	والجنسي.	حيث	تتعرض	واحدة	من	بين	3	نساء	في	المنطقة	للعنف	الجنسي	منذ	والدتهن	
وتلك	االنتهاكات	تتضمن	وال	تقتصر	على	تشويه	األعضاء	التناسلية	للفتيات	الذي	يسمى	بختان	 حتى	شيخوختهن.14

اإلناث	مرورًا	بتزويج	القاصرات	والعنف	المنزلي،	إنتهاءًا	باالغتصابات	واالعتداءات	الجماعية	في	األماكن	العامة.	

تزايدت	 اإلناث،	 وختان	 القاصرات	 كزواج	 المنطقة	 في	 عام	 بشكل	 المنتشرة	 الجنسي	 العنف	 أنماط	 إلى	 »وباإلضافة	
في	اآلونة	األخيرة	وتفاقمت	وتيرة	العنف	المرتكب	ضد	النساء	في	ظل	المرحلة	االنتقالية	التي	تمر	بها	معظم	دول	
المنطقة	جراء	الثورات	العربية.	وتزامن	ذلك	مع	تزايد	خروج	النساء	للمجال	العام	للمشاركة	في	كافة	مجاالت	الحياة،	
وتستنكر	 المجتمع	 قبل	 من	 سلفًا	 لهن	 المحددة	 النمطية	 األدوار	 عن	 النساء	 خروج	 تستهجن	 التي	 الثقافات	 ظل	 في	
خروجهن	وتواجدهن	في	المجال	العام.	حيث	تجلت	ظاهرة	العنف	الجنسي	ضد	النساء	في	أبشع	صورها	على	شكل	
االعتداءات	واالغتصابات	الجماعية	التي	تتعرض	لها	النساء	أثناء	التظاهرات	واالحتفاالت	في	األماكن	العامة	سواء	من	

قبل	فاعلين	أو	غير	فاعلين	في	الدولة	في	ظل	غياب	أمني	وتواطؤ	كبير	من	قبل	المجتمع	وأجهزة	الدولة.«	15

يعيق	 الذي	 الشيء	 يومي،	 بشكل	 والفتيات	 النساء	 منها	 تعاني	 متفشية	 ظاهرة	 الجنسي	 والعنف	 التحرش	 وأصبح	
حقوقهن	 بأبسط	 والتمتع	 أوطانهن	 بناء	 في	 ومشاركتهن	 طموحاتهن	 تحقيق	 في	 للمشاركة	 وفرصهن	 حركتهن	
المناطق	 الجنسي	خاصة	في	 العنف	 أنواع	جديدة	من	 إلى	تفاقم	وظهور	 اإلنسانية.	ومن	ناحية	أخرى،	يجدر	اإلشارة	
الذي	 الشيء	 جنسيًا	 والالجئات	 النازحات	 وابتزاز	 حرب،	 كأداة	 االغتصاب	 استخدام	 مثل	 والحروب	 بالنزاعات	 المتأثرة	
يتطلب	إيالء	إهتمام	خاص	للتعامل	مع	خصوصية	تلك	الجرائم	خاصة	في	ظل	غياب	وسائل	الحماية	والرعاية	للناجيات	

وقصور	القوانين	خاصة	في	أوقات	الطواريء	وضعف	دور	الدولة	أو	تورطها	في	تلك	الجرائم.

والتي	 لها	 المصاحبة	 المجتمعية	 الوصمة	 إلى	جانب	 التركيز	عليها	 الجنسي	وأهمية	 العنف	 كما	تكمن	خطورة	جرائم	
تؤدي	إلى	خوف	وتقاعس	ضحايا	تلك	الجرائم	من	التبليغ	عنها،	أيضأ	عدم	وجود	تعريفات	موحدة	لتلك	الجرائم	حيث	

	البروتوكول	الدولي	للتحقيق	في	جرائم	العنف	الجنسي	في	حاالت	النزاع	وتوثيقها،	وزارة	الخارجية	البريطانية،	2014 	13
Global and regional estimates of violence against women, WHO	.2013  14

ورقة	بحثية:	العنف	الجنسي	ضد	النساء	في	منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	أفريقيا،	نظرة	للدراسات	النسوية،	2016 	15
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الموروثات	 الكثير	من	 التابوهات	االجتماعية	لذلك	يشوب	فهمها	 أو	 المحرمة	 التحدث	عنها	يعتبر	من	األمور	 أن	مجرد	
والمعتقدات	واألحكام	األخالقية	التي	تحد	من	فهم	طبيعة	تلك	االنتهاكات	واالعتراف	بوجودها	مما	يؤدي	إلى	قصور	
لدول	 المحلية	 والقوانين	 التشريعات	 من	 الكثير	 في	 أساسًا	 وجودها	 عدم	 أو	 الجرائم	 تلك	 تعريفات	 اتساق	 وعدم	
المنطقة.	لذلك	من	المهم	التوصل	إلى	تعريفات	موحدة	وشاملة	لكافة	أنواع	االنتهاكات	الجنسية	واالعتداء	بما	جاء	في	

المعاهدات	والمواثيق	الدولية	لتحقيق	ذلك.

ومن	هنا	تأتي	أهمية	التركيز	على	العنف	الجنسي	ووضع	المجموعات	النسوية	خاصة	األولوية	لرصد	وتوثيق	جرائم	
العنف	الجنسي	من	منطلق	أنها	تعتبر	الجرائم	األكثر	انتشارًا	على	مستوى	العالم	سواء	في	حالة	السلم	أو	الحرب.	وال	
تزال	النساء	والقتيات	هن	أكثر	عرضة	لتلك	االنتهاكات	رغم	أنها	قد	تطال	الرجال	والفتيان	واألطفال	أيضًا	خاصة	في	

أوقات	النزاعات.	
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االغتصاب

اقتحام	أي	جزء	من	جسد	الضحية	أو	الناجية	بعضو	جنسي،	أو	اقتحام	فتحة	الشرج	أو	الفتحة	التناسلية	للضحية	بواسطة	أي	
شيء	أو	أي	جزء	من	جسم	المعتدي	وذلك	باستخدام	القوة،	أو	التهديد	باستخدام	القوة	أو	اإلكراه،	أو	االستفادة	من	مناخ	يسوده	
القهر،	أو	استغالل	عدم	قدرة	الشخص	على	إعطاء	موافقة	حقيقية.	وبحسب	تعريف	المحكمة	الجنائية	الدولية	فإن	االغتصاب	
هو	»كل	فعل	نشأ	عنه	إيالج	أو	إجبار	على	اإليالج،	سواء	كان	باألعضاء	الجنسية	أو	غيرها،	أو	بأي	أداة	أخرى،	عبر	المهبل	أو	
الشرج،	أو	إيالج	عضو	جنسي	عبر	الفم،	مهما	كان	اإليالج	طفيفًا،	ضد	المجني	عليه	سواء	كان	ذكرًا	أو	أنثى،	بغير	رضاه.«	كما	

يعتبر	ممارسة	الجنس	باالكراه	داخل	إطار	الزواج	إغتصاب	زوجي.	

االعتداء الجنسي

االعتداء	الجنسي	هو	كل	فعل	بهدف	اإلثارة	الجنسية	أو	الحط	من	جنس	المجني	عليه،	سواء	كان	ذكرًا	أو	أنثى،	يستطيل	إلى	
جسده	بغير	رضاه،	وال	يصل	إلى	حد	االغتصاب.	ويشمل	أيضا	التعدي	البدني	الفعلي	ذي	الطابع	الجنسي	أو	التهديد	به،	بما	

في	ذلك	اللمس	غير	المالئم،	بالقوة	أو	بالتغرير	او	في	ظل	ظروف	غير	متكافئة	أو	قهرية.

البغاء القسري

تجارة	الجنس	باإلكراه	في	مقابل	الموارد	المادية	والخدمات	والمساعدات،	وعادة	ما	تستهدف	النساء	أو	الفتيات	المستضعفات	
غير	القادرات	على	تلبية	االحتياجات	اإلنسانية	األساسية	ألنفسهن	و/أو	أطفالهن.

التحرش الجنسي

هو	أي	نوع	من	الكلمات	و/أو	األفعال	غير	المرحب	بها	والتي	تحمل	طابعًا	جنسيًا	بحيث	تنتهك	جسد	الشخص	أو	خصوصيته	أو	
مشاعره	وتجعله	يشعر	بعدم	االرتياح،	أو	التهديد،	أو	عدم	األمان،	أو	الخوف،	أو	عدم	االحترام،	أو	الترويع،	أو	اإلهانة،	أو	اإلساءة،	
أو	الترهيب،	أو	االنتهاك	أو	أنه	مجرد	جسد.	ويمكن	للتحرّش	الجنسي	أن	يأخذ	أشكااًل	مختلفة	وقد	يتضمن	شكاًل	واحدًا	أو	أكثر	
في	وقت	واحد	وهي:	النظر	المتفحّص	للجسد،	والتعبيرات	الوجهية،	والنداءات	والبسبسة،	والتعليقات،	والمالحقة	أو	التتبع،	
والدعوة	لممارسة	الجنس،	واالهتمام	غير	المرغوب	به،	والصور	الجنسية،	والتحرّش	عبر	اإلنترنت،	والتحرّش	عبر	المكالمات	

الهاتفية،	واللمس،	والتعرّي16.  

العنف الجنسي كأداة حرب وتعذيب 

أي	 أو	 والتعقيم	 واإلجهاض	 الجنسي،	 واالستعباد	 االغتصاب،	 ذلك	 ويتضمن	 ذات	طبيعة	جنسية،	 اإلنسانية	 هي	جرائم	ضد	
وسيلة	أخرى	لمنع	الوالدة	أو	الحمل	اإلجباري،	أو	الوالدة	اإلجبارية،	وتربية	األطفال	الجبرية.	أما	العنف	الجنسي	كوسيلة	من	
وسائل	التعذيب	فيعرف	بأنه	أي	فعل	أو	تهديد	ذو	طابع	جنسي	يتسبب	في	ألم	نفسي	أو	جسدي	شديد	أو	جعل	النساء	تقاسين	
للحصول	منهن	على	معلومات،	أو	اعترافات	أو	تكون	تلك	الممارسات	عقابا	لهن	أو	لشخص	ثالث	كالزوج	أو	أحد	أفراد	األسرة	
بغرض	تخويفهن	أو	تخويف	الشخص	الثالث،	وقد	تستخدم	أيضا	للتدمير	الكلي	أو	الجزئي	لمجموعة	إثنية	أو	عرقية	أو	دينية	

أو	وطنية. 17 

هذه	التعريفات	مقتبسه	من	ورقة	تعريفية:	الممارسات	المختلفة	من	العنف	الجنسي	ضد	النساء،	نظرة	للدراسات	النسوية،	2014 	16
الدليل	اإلرشادي	والبروتوكول	الطبي	لتعامل	مع	ضحايا	العنف	القائم	على	أساس	النوع	)متضمنًا	العنف	الجنسي(	2014 	17
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تشويه األعضاء التناسلية للفتيات

قطع	األعضاء	التناسلية	ألسباب	غير	طبية،	وعادة	ما	يتم	ذلك	في	سن	مبكرة؛	وتتراوح	ما	بين	القطع	الجزئي	أو	الكلي	أو	إزالة	
التناسلية،	أو	خياطتها	ويتم	ذلك	سواء	ألسباب	عادات	ثقافية	موروثة	أو	غيرها	من	الممارسات	غير	العالجية؛	وقد	 األعضاء	

تخضع	النساء	لهذه	العملية	عدة	مرات	خالل	حياتهن	مثال	بعد	الوالدة	أو	إذا	تعرضت	النساء	العتداء	جنسي.

التزويج المبكر والتزويج القسري

	التزويج	المبكر	هو	تزويج	القاصرات	والتزويج	القسري	هو	إجبار	الفتيات	سواء	قاصرات	أو	ال	على	الزواج	باإلكراه	وغالبا	ما	
يتم	دفع	المهر	لولي	األمر	وإذا	ما	رفضت	الفتاة	التنفيذ	فهناك	عواقب	عنيفة	تتعرض	فيها	الفتاة	إلساءة	بالغة.

جرائم الشرف )القتل والتشويه(

أو	 الخزي	والعار	على	األسرة	 أنها	تجلب	 أفعال	تعتبر	غير	مالئمة	لجنسها	ويعتقد	 أو	فتاة	كعقاب	على	 امرأة	 أو	قتل	 تشويه	
المجتمع	)على	سبيل	المثال،	سكب	حامض	على	وجه	المرأة	الشابة	كعقاب	لجلب	العار	للعائلة	لمحاولتها	الزواج	من	شخص	
لم	تختاره	األسرة(،	أو	للحفاظ	على	شرف	العائلة	)كثأر	لجريمة	ارتكبها	أحد	أفراد	األسرة	من	الذكور(	أو	الشك	في	سلوكها	أو	

عالقتها	غير	الشرعية	بشخص	ما.

أشكال و تعريفات العنف الجنسي
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البديهي	أن	تحدث	أشكال	العنف	الجنسي	على	 النوع،	فإنه	من	 وألن	العنف	الجنسي	هو	جزء	من	العنف	القائم	على	أساس	
جميع	المستويات	أو	في	نفس	األطر	التي	يتواجد	فيها	العنف	بشكل	عام	في	اإلطار	األسري،	واإلطار	المجتمعي،	وفي	إطار	
الدولة،	وفي	إطار	الحروب	والنزاعات.	لذلك	من	المهم	فهم	أنماط	وأشكال	جرائم	العنف	الجنسي	التي	ترتكب	في	المنطقة	

18
حسب	نطاق	تواجدها	ليتسنى	لنا	اختيار	الطريقة	المثلى	لرصد	وتوثيق	تلك	الجرائم	كالتالي:1

العنف الجنسي في اإلطار األسري/ العائلي أو ما يعرف بالمجال الخاص

وكشوفات	 أيضًا،	 والذكور	 األطفال	 يتضمن	 الذي	 العائلي	 واالغتصاب	 لإلناث،	 التناسلية	 األعضاء	 وتشويه	 القاصرات،	 زواج	
األمراض	 ونقل	 المنازل،	 في	 العامالت	 على	 الجنسي	 واالعتداء	 واالغتصاب	 الشرف،	 وجرائم	 الزوجي،	 واالغتصاب	 العذرية	

الجنسية	للزوجة	من	قبل	الزوج	من	دون	علمها.

العنف الجنسي على المستوى المجتمعي أو في المجال العام

واإلتجار	 والمعتقالت،	 السجون	 الممنهج	في	 الجنسي	 والتعذيب	 والفردي،	 الجماعي	 واالغتصاب	 الجنسي،	 التحرش	 	ويشمل	
بالبشر	والعبودية	الجنسية.

العنف الجنسي المرتكب من قبل الدولة أو التي تتغاضى عنه

والشرجية،	 المهبيلة	 الكشوفات	 مثل	 الجنسي	 الطابع	 ذات	 اإلجراءات	 إلى	 باإلضافة	 الجنسي،	 والتحرش	 واالعتداء	 االغتصاب	
وكشوفات	العذرية	وفحوصات	الحمل	المرتكبة	من	قبل	فاعلين	في	الدولة	في	المعتقالت	والسجون	وأماكن	االحتجاز.	عدم	
لبعض	 تشرع	 قوانين	 وجود	 إلى	 باالضافة	 الزوجي	 اإلغتصاب	 مثل	 الجنسي	 العنف	 أشكال	 من	 العديد	 تجرم	 قوانين	 وجود	

الجرائم	مثل	تزويج	الناجية	من	االغتصاب	بالجاني	وتزويج	الصغيرات.	

العنف الجنسي في إطار الحروب والنزاعات

االغتصابات	الممنهجة	كأداة	حرب،	واالنتهاكات	الجنسية	التي	تحدث	أثناء	النزوح	واللجوء،	ونكاح	الجهاد.	وسبي	وبيع	النساء،	
وارتفاع	نسبة	النساء	المكرهات	على	االنخراط	في	مجال	العمل	بالجنس	مقابل	المال	نتيجة	لصعوبة	الظروف	االجتماعية	

واالقتصادية.

	تم	االتفاق	على	هذه	التعريفات	خالل	االجتماع	اإلقليمي	الذي	انبثق	عنه	ورقة	بحثية:	العنف	الجنسي	ضد	النساء	في	منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	 	18
أفريقيا،	نظرة	للدراسات	النسوية،	2016
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الخطوات العامة 
لعمليـة الرصـد 
والتوثيــــــــق
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إن	رصــد	حقــوق	اإلنســان	يشــير	إلــى	جمــع	والتحقــق	مــن	المعلومــات	المتعلقــة	بانتهــاكات	حقــوق	اإلنســان	واســتخدامها.	
ــد	انتهــاكات	حقــوق	اإلنســان.	ألغــراض	 ويســتخدم	المراقبــون	نهــج	منتظــم	للجمــع	والتحقــق،	وتحليــل	المعلومــات	لتحدي
ــق	وجمــع	المعلومــات	عــن	انتهــاكات	حقــوق	 ــة،	أو	تقصــي	الحقائ ــى	مراقب ــة	الرصــد	إل ــل،	يمكــن	تقســيم	عملي هــذا	الدلي
ــد	تأخــذ	أشــكااًل	مختلفــة	 ــق	ق ــة	التوثي ــا	إن	عملي ــج	الرصــد.	كم ــع،	والعــرض	لنتائ ــز،	والتجمي ــق،	والتجهي اإلنســان،	والتوثي

واســتخدامات	وأغــراض	متعــددة،	ولكــن	بشــكل	عــام	فــإن	عمليــة	الرصــد	والتوثيــق	تتكــون	مــن	عــدة	خطــوات:	19
 

جمع البيانات

هذه	المرحلة	تتمثل	في	تحديد	ماهية	المعلومات	المراد	توثيقها	وتحديد	الطرق	التي	تمكننا	من	الحصول	على	تلك	
أن	 نريد	 ماذا	 نحدد	 أن	 المهم	 من	 ولكن	 المعلومات	 لجمع	 الرئيسية	 الوسائل	 من	 والمتابعة	 الرصد	 ويعد	 المعلومات.	
جمع	 يمكن	 كما	 الخ.	 معينة،	 أحداث	 االعالم،	 كمتابعة	 الرصد:	 ذلك	 من	 الغاية	 على	 اعتمادًا	 األول	 المقام	 في	 نتابعه	
المعلومات	من	خالل	عمليات	تقصي	الحقائق	المختلفة	كالمقابالت	واالستبيانات	والمسوح،	الخ.	في	هذه	المرحلة	يجب	

تحري	الدقة	في	استخدام	المسميات	والمصطلحات	والمفاهيم	الصحيحة.

ترتيب وتنظيم البيانات

هذه	الخطوة	تتمثل	في	تسجبل	المعلومات	التي	تم	الحصول	عليها	وخلق	وثائق	بها	أو	جمع	الوثائق	الموجودة	مسبقا	
وتبويب	 لتسجيل	 مختلفة	 طرق	 هناك	 مناسبة.	 بطريقة	 وحفظها	 وتبويبها	 المطلوبة	 المعلومات	 على	 تحتوي	 التي	
وحفظ	البيانات	تختلف	من	جهة	ألخرى.	في	هذه	الخطوة	يجب	تحري	الدقة	ومراعاة	استخدام	تبويب	وتصنيف	مناسب	

لتسهيل	الرجوع	للمعلومات.

تحليل البيانات لتسهيل الحصول على المعلومات

إلى	 النتائج	أكثر	وضوحا،	باإلضافة	 هذه	الخطوة	قد	تحتوي	على	استحداث	إحصائيات:	جداول،	ورسوم	بيانية	لجعل	
تحليل	ماهي	أهم	النتائج	وماذا	تعني.	

استخدام التوثيق ونشره بناء على إستراتيجية محددة

في	 الستخدامها	 البيانات	 لتلك	 يحتاجون	 الذين	 للمستخدمين	 والمستندات	 المعلومات	 تقديم	 يتم	 الخطوة	 هذه	 في	
أغراض	مختلفة	منها	النشر	والمناصرة	ورفع	الوعي	ومساندة	الناجيين	من	االنتهاكات	وتحليل	األنماط	وعمل	األبحاث	
تعزيز	 هو	 النهائي	 وهدفها	 اإلنسان.	 حقوق	 حماية	 لتحسين	 كوسيلة	 والتوثيق	 الرصد	 عملية	 تعتبر	 لذلك	 وغيرها.	
مسؤولية	الدولة	في	احترام	وحماية	وإعمال	حقوق	اإلنسان.	وقد	يلعب	الرصد	دور	حمائي	عند	مراقبة	عملية	ما	تعزز	

مسائلة	القائمين	على	تلك	العملية.	

القانوني.	يجب	على	 أو	 االجتماعي	 الصعيد	 األجل	على	 المنهجي	وطويل	 للتغيير	 أداة	 بمثابة	 الرصد	 يكون	 قد	 لذلك	
العاملين	في	مجال	الرصد	توصيل	نتائج	الرصد	والتوصيات	إلى	السلطات	المختصة	واإلعالم	ومنظمات	المجتمع	المدني،	
وغيرها	لرفع	مستوى	الوعي	حول	النتائج	التي	توصلوا	إليها	إلحداث	التغيير	االجتماعي.	وينبغي	النظر	للمناصرة	أيضا	
كجزء	ال	يتجزأ	من	أي	مشروع	للرصد.	غالبا	ما	تمر	المشاريع	التي	تهدف	لتوثيق	انتهاكات	حقوق	اإلنسان	بكل	هذه	
أن	 الخطوات،	حيث	 تلك	 بكل	 المشروع	 أو	 الجهة	 تقوم	نفس	 أن	 بالضرورة	 ليس	 ولكن	 التوثيق	 عملية	 المراحل	في	
بعض	المشاريع	قد	تركز	بشكل	خاص	على	جمع	البيانات	وأخرى	على	تحليلها	وأخرى	على	المناصرة.	كما	أنه	قد	يدل	
أو	 البيانات	 أو	عملية	جمع	 المعلومات	 التوثيق	على	عملية	تسجيل	 يعود	 لذلك	قد	 العملية.	 على	جزء	محدد	من	هذه	

عملية	ترتيب	الوثائق.20 
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يجب	التذكير	بأن	عملية	الرصد	وتوثيق	انتهاكات	حقوق	اإلنسان	قد	تتضمن	جمع	المعلومات	وتقصي	الحقائق	حول	جميع	
االطراف	المعنية	في	القضية	أو	بعضها	سواء	المتضررين،	أو	الشهود،	أو	المتسببين	باالنتهاكات،	أو	المسؤولين	عن	متابعة	
الموضوع،	أو	الخبراء	والجهات	التي	تستجيب	للقضية.	كما	تتضمن	العملية	تسجيل	وتنظيم	تلك	األدلة	والبيانات	وتحليلها	

وجعلها	متاحة	وقابلة	لالستخدام	بعدة	أشكال	ألغراض	مختلفة.	لذلك	قبل	البدء	بعملية	رصد	وتوثيق	انتهاك	ما،	يجب	
تصميم	منهجية	واضحة	وتحديد	المعايير	الدولية	والمحلية	التي	يعتمد	عليها	التوثيق.	21

أ. األطر المرجعية المحلية والدولية

التعرف على معايير حقوق اإلنسان ذات الصلة وفهم السياق العام
يجب	معرفة	جميع	المعايير	والقوانين	المعمول	بها	ذات	الصلة	بنوع	االنتهاك	الذي	يتم	رصده	وتوثيقه.	تلك	
المعايير	تتضمن	جميع	القوانين	والمعاهدات	الدولية	واإلقليمية	ذات	الصلة	وإلى	أي	مدى	يمكن	تنفيذها	في	
النطاق	المعني.	كما	تتضمن	معرفة	جميع	القوانين	المحلية	والسياسات	والممارسات	ذات	الصلة.	باإلضافة	إلى	
لموقع	 والثقافي	 واالقتصادي	 واالجتماعي	 السياسي	 الوضع	 فهم	 يجب	 المحلية،	 والسياسات	 القوانين	 معرفة	
والثقافية	 المجتمعية	 التركيبة	 لمعرفة	 تمهيدي	 بحث	 إجراء	 والتوثيق	 بالرصد	 يقوم	 من	 على	 يجب	 العمل.	
والعادات	والتقاليد	التي	تحكم	المجتمعات	ذات	الصلة	بمشروع	التوثيق	للمساعدة	في	تحديد	األسئلة	المناسبة.		
ببناء	 للخطر.	كما	ينصح	 التعرض	 لتجنب	 المتنازعة	 الصراع	واألطراف	 دينامية	 النزاعات	يجب	فهم	 وفي	حال	

عالقات	مباشرة	مع	أشخاص	محليين	من	المجتمعات	المعنية	لتعزيز	فهم	السياق	العام.	

أيضا	من	المهم	النظر	إلى	المعايير	والمعاهدات	واالتفاقيات	التي	قد	تتقاطع	بشكل	غير	مباشر	مع	نوع	االنتهاك.	
مثال:	عندما	نتحدث	عن	زواج	القاصرات	هناك	المعاهدات	التي	تتعامل	مع	هذا	االنتهاك	على	أساس	أنه	نوع	من	
أنواع	العنف	ضد	النساء	ومن	الممكن	أن	نستدعي	المواثيق	الخاصة	بحماية	الطفل	نظرًا	لكون	الضحية	فتيات	
قاصرات	في	سن	الطفولة.	أيضا	من	الممكن	اعتبار	جريمة	االغتصاب	عنفا	واقع	على	النساء	قائم	على	أساس	
االستعانة	 الحالة	 هذه	 في	 ونستطيع	 السياق	 حسب	 التعذيب	 أنواع	 من	 نوع	 أو	 حرب	 جريمة	 اعتباره	 أو	 النوع	

بالمواثيق	التي	تتناول	تلك	الجرائم.22

التنسيق والتواصل مع السلطات المحلية
يجــب	دائمــا	التذكــر	أن	مشــاريع	الرصــد	والتوثيــق	التــي	تقــوم	بهــا	المنظمــات	الحقوقيــة	ليســت	بديــل	عــن	عمــل	
الدولــة	ومســؤوليتها	تجــاه	انتهــاكات	حقــوق	اإلنســان.	حيــث	أن	الهــدف	الجوهــري	مــن	الرصــد	والتوثيــق	هــو	
تغييــر	أو	تعزيــز	اســتجابة	الدولــة	تجــاه	انتهــاكات	حقــوق	اإلنســان.	لذلــك	فــإن	الحــرص	علــى	احتــرام	القوانيــن	
واســتخراج	التصاريــح	الالزمــة	)إن	وجــد(	أثنــاء	القيــام	بالتوثيــق	يزيــد	فــرص	التواصــل	اإليجابــي	مــع	الجهــات	

الحكوميــة	المعنيــة	وصنــاع	القــرار	الحقــًا	أثنــاء	القيــام	بالمناصــرة.		

تم	اقتباس	العديد	من	االجراءات	المذكورة	في	هذا	المرجع	مع	تعديلها	لتتناسب	مع	سياق	الدليل 	21
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ب. المبادئ األساسية
وقبــل	اســتعراض	االجــراءات	العمليــة	للرصــد	والتوثيــق،	هنــاك	مبــاديء	ومعاييــر	عامــة	يجــب	االلتــزام	بهــا	واحترامهــا	عنــد	
القيــام	بالتوثيــق.	هــذه	المعاييــر	العامــة	وضعــت	مــن	قبــل	مكتــب	المفوضيــة	الســامية	لألمــم	المتحــدة.33	وهــي	مبــاديء	
عامــة	لرصــد	حقــوق	اإلنســان	بشــكل	عــام	فــي	إطــار	التدخــل	األممــي.	لذلــك	تــم	تنقيحهــا	واســتخدام	المناســب	منهــا	لســياق	
رصــد	وتوثيــق	العنــف	الجنســي	مــن	قبــل	المؤسســات	والمجموعــات	المحليــة	واإلقليميــة	ســواء	فــي	حــال	الســلم	أو	الحــرب.	

عدم إحداث الضرر 
ال	ينبغــى	بــأي	حــال	مــن	األحــوال	التســبب	بــأي	ضــرر	جســدي	أو	معنــوي	لألشــخاص	المشــاركين	فــي	عمليــة	
الرصــد	والتوثيــق	ســواء	الضحايــا/	الناجيــات،	أو	الشــهود،	أو	مــن	يقومــون	بعمليــة	الرصــد	والتوثيــق.	فبالرغــم	
مــن	أهميــة	عمليــة	تقصــي	الحقائــق	وجمــع	المعلومــات	فــي	قضايــا	العنــف	الجنســي،	إال	أنهــا	ال	ينبغــي	أن	تأتــي	
ــر	 علــى	حســاب	الســالمة	الجســدية	او	النفســية	للمتضــررات	مــن	تلــك	االنتهــاكات.	لذلــك	يجــب	وضــع	التدابي
ــبيل	 ــى	س ــة.	فعل ــن	كأولوي ــة	به ــات	المتعلق ــرية	المعلوم ــان	س ــالمتهن	وضم ــات	وس ــة	الناجي ــة	لحماي الالزم
المثــال؛	يجــب	أن	تجــرى	المقابــالت	المباشــرة	مــع	الناجيــات	مــن	العنــف	الجنســي	بحرفيــة	عاليــة	وفــي	أضيــق	
الحــدود	عنــد	صعوبــة	الحصــول	علــى	المعلومــات	مــن	مصــادر	أخــرى	لمــا	قــد	يســببه	إعــادة	ســرد	الحادثــة	مــن	

ضــرر	نفســي	علــى	الناجيــة.	

كمــا	يجــب	الحــرص	علــى	حمايــة	الناجيــات	مــن	أي	ضــرر	قــد	يلحــق	بهــن	بســبب	إجــراء	المقابلــة	خاصــة	فــي	
ــد	اســتخدام	 ــق	أو	عن ــة	التوثي ــرة	عملي ــات	طــوال	فت ــة	الناجي إطــار	النزاعــات	وضمــان	عــدم	الكشــف	عــن	هوي
تلــك	المعلومــات	ألي	غــرض.	ولكــن	فــي	نفــس	الوقــت،	مــن	المهــم	عــدم	تقديــم	ضمانــات	غيــر	واقعيــة	أو	ال	
نســتطيع	ضمانهــا	للناجيــات	بشــأن	ســالمتهن.	كمــا	يجــب	وضــع	فــي	عيــن	االعتبــار	العواقــب	المحتملــة	جــراء	
عمليــة	رصــد	وتوثيــق	العنــف	الجنســي	التــي	قــد	تحــدث	للناجيــات	وأســرهن	ومجتمعاتهــن	بشــكل	عــام	لتجنــب	
إحــداث	أضــرار	غيــر	مقصــودة	مثــل	تكريــس	الصــورة	النمطيــة	لفئــة	معينــة	أو	التســبب	فــي	تفاقــم	الصــراع	أو	
الخــالف	بيــن	األطــراف	المعنيــة.	لذلــك	يجــب	الحــرص	علــى	تدريــب	الفريــق	علــى	الحساســية	ســواء	عنــد	إجــراء	
المقابــالت	واســتخدام	اللغــة	المناســبة	ومعرفــة	الخصوصيــة	الثقافيــة	للنطــاق	الــذي	يتــم	رصــده	وتوثيقــه.

الحفاظ على السرية واألمن والسالمة
يجــب	الحــرص	علــى	ســرية	المعلومــات	التــي	تــم	جمعهــا	فــي	كل	مراحل	التوثيــق.	الن	انتهــاك	ســرية	المعلومات	
قــد	يعــرض	األطــراف	المعنيــة	للخطــر	أو	الضــرر	بمــا	فــي	ذلــك	مــن	أدلــوا	بشــهاداتهن	والمنظمــة	التــي	يمثلهــا	
التوثيــق.	لذلــك	يجــب	تحــري	الســرية	واتخــاذ	إجــراءات	الســالمة	الالزمــة	لحمايــة	المعلومــات.	عــالوة	علــى	ذلــك،	
قــد	يــؤدي	انتهــاك	الســرية	إلــى	تقويــض	مصداقيــة	مشــروع	التوثيــق	وثقــة	الهيئــات	المعنيــة	بــه،	وبالتالــي	
يطيــح	بفعاليــة	المشــروع	بشــكل	عــام.	كمــا	ينبغــي	علــى	المنظمــات	أن	تتخــذ	خطــوات	لضمــان	أمــن	أعضــاء	
فريــق	الرصــد.	ويمكــن	أن	تشــمل	هــذه	الخطــوات	إلــزام	أعضــاء	الفريــق	بالتواصــل	مــع	قائــد	الفريــق	أو	عضــو	
آخــر	بانتظــام	وبعــد	كل	مقابلــة،	وتجنــب	اتخــاذ	المخاطــر	التــي	قــد	تضــع	أعضــاء	الفريــق	فــي	خطــر،	أو	تعــرض	
ســالمة	اآلخريــن	للخطــر،	وحمــل	الهاتــف	النقــال	دائمــًا،	والســفر	علــى	شــكل	مجموعــات	خصوصــا	فــي	مناطــق	

غيــر	آمنــة.

اإللتزام بالمهام والصالحيات
عنــد	القيــام	بمشــروع	رصــد	وتوثيــق	مــا،	يجــب	علــى	كل	فريــق	العمــل	أن	يكــون	علــى	درايــة	بنطــاق	وأهــداف	
ــال،	يجــب	الحفــاظ	 ــى	ســبيل	المث ــكل	فــرد.	فعل ــة	ل ــات	الموكل ــزام	بالمهــام	والصالحي ــق	واإللت مشــروع	التوثي
ــات	أو	 ــة	مــع	الناجي ــر	حميمي ــة	أكث ــالت	وعــدم	الســعي	إلنشــاء	عالق ــاء	إجــراء	المقاب ــة	أثن ــى	الحــدود	المهني عل
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الشــهود	وعــدم	إعطــاء	وعــود	كاذبــة	أو	غيــر	واقعيــة.	كمــا	يجــب	تجنــب	إعطــاء	مقابــل	مــادي	إلجــراء	المقابــالت	
بإســتثناء	مقابــل	التنقــالت	أو	النفقــات	التــي	قــد	يتكبدهــا	المســتجيبات	والمســتجيبين244	مــن	أجــل	المشــاركة	
فــي	المقابــالت.	حيــث	أن	التحفيــز	المــادي	للمســتجيبات	الجــراء	المقابــالت	قــد	يقــوض	مصداقيــة	إفاداتهــن.	

كمــا	قــد	يتكــون	لــدى	المســتجيبات	توقعــات	غيــر	واقعيــة	لســبل	الدعــم	التــي	قــد	تكــون	خــارج	نطــاق	المشــروع،	
لذلــك	ينبغــى	التأكــد	مــن	توضيــح	نطــاق	عمــل	المشــروع	وصالحياتــه	للمســتجيبات	والهــدف	مــن	إجــراء	المقابلة	
وعــدم	تقديــم	النصيحــة	أو	المشــورة	خــارج	نطــاق	الخبــرة	التــي	يتحلــى	بهــا	مــن	يقــوم	بالتوثيــق.	وفــي	حــال	
طلــب	المســتجيبات	خاصــة	الناجيــات	مــن	العنــف	المســاعدة	فــي	ســياق	ال	ينــدرج	تحــت	صالحيــات	المشــروع،	

يجــب	الحــرص	علــى	تحويلهــن	للجهــات	المناســبة	إن	أمكــن.		

الحرص على الحيادية والموضوعية
يجــب	الحــرص	علــى	الحياديــة	والموضوعيــة	فــي	جميــع	مراحــل	عمليــة	الرصــد	والتوثيــق.	والحــرص	علــى	عــدم	
االنحيــاز	مــع	أو	ضــد	أي	مــن	األطــراف	المعنيــة.	ويجــب	تطبيــق	هــذا	المبــدأ	خاصــة	عنــد	تقييــم	النتائــج	التــي	
تــم	الوصــول	إليهــا	واســتخدام	لغــة	حياديــة	متناســبة	مــع	معاييــر	حقــوق	اإلنســان	الموضوعيــة	عنــد	التوثيــق	
وتقديــم	األدلــة.	وبالرغــم	مــن	أن	نهــج	التوثيــق	النســوي	الــذي	يعتمــد	منظــور	النــوع	هــو	نهــج	متحيــز	لمصلحــة	

الناجيــات	مــن	االنتهــاكات	بشــكل	رئيســي،	إال	أنــه	ال	بــد	مــن	تحــرى	الحياديــة	داخــل	هــذا	النهــج.	

ــتباق	 ــأنها	اس ــن	ش ــي	م ــتدراجية	الت ــة	إو	اس ــئلة	تلقيني ــب	طــرح	أس ــب	تجن ــال،	يج ــالت	مث ــراء	المقاب ــد	إج فعن
اإلجابــة،	كمــا	يجــب	الحــرص	علــى	عــدم	إطــالق	األحــكام	المســبقة	علــى	المســتجيبات	بنــاء	علــى	مظهرهــن	أو	
انتماءاتهــن	المختلفــة	وفــي	نفــس	الوقــت	التشــديد	علــى	حياديــة	فريــق	العمــل	أثنــاء	القيــام	بالتوثيــق	بغــض	

النظــر	عــن	انتماءاتــه	وأفــكارة	الشــخصية	خاصــة	فــي	ســياق	النزاعــات	واالســتقطاب	السياســي.	

	.

	هم	األشخاص	الذين	يقومون	باإلستجابة	لمشروع	التوثيق	والموافقة	على	اجراء	المقابالت	سواء	ناجيات	أو	شهود	أو	أي	جهات	أخرى 	24

تصميم	منهجية	الرصد	والتوثيق
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ــم  ـــ ـــ ــي ــم ــص ت
خطــــة الرصـد  
والتوثيــــــــق
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تحديد الموضوع ومدى االحتياج إليه

يجــب	تحديــد	نــوع	انتهــاك	حقــوق	اإلنســان	المــراد	رصــده	وتوثيقــه	ومــن	المهــم	أيضــا	تحديــد	مــدى	االحتيــاج	
ــة	 ــة	المعني ــي	القضي ــه	ف ــم	عمل ــد	ت ــا	ق ــة	عــن	م ــه	مــن	خــالل	اكتســاب	معرف ــق	مــن	عدم لعمــل	هــذا	التوثي
واستشــارة	المختصيــن	والجهــات	التــي	تعمــل	علــى	هــذه	القضيــة	بمــا	فــي	ذلــك	المتضرريــن	مــن	االنتهــاكات	
لتجنــب	التكــرار	وتجنــب	إحــداث	أي	أضــرار،	حيــث	أن	تســليط	الضــوء	علــى	قضيــة	مــا	فــي	بعــض	االحيــان	قــد	

يعــود	بالضــرر	علــى	األطــراف	المعنيــة.	

كمــا	تســاهم	معرفــة	المخــاوف	أو	االحتياجــات	الملحــة	التــي	تحتــم	عمــل	هــذا	التوثيــق	ومــا	الــذي	قــد	تم	دراســته	
بالفعــل	ومــا	لــم	يتــم،	بتحديــد	مــدى	أهميــة	إجــراء	التوثيــق	حســب	طبيعــة	الجهــة	أو	المجموعــة	أو	المؤسســة	
التــي	تقــوم	بالتوثيــق.	فقــد	يكــون	الســبب	أو	الحاجــة	إلــى	التوثيــق	هــو	التدخــل	المباشــر	فــي	دعــم	الناجيــات	

بنــاء	علــى	رغبتهــن	إذا	كانــت	الجمعيــة	تعمــل	فــي	نطــاق	الدعــم	المباشــر	للناجيــات.

كسب خلفية عن السياق العام

يجــب	معرفــة	الســياق	المحلــي	لفهــم	أشــمل	عــن	الموضــوع.	كما	يجــب	معرفــة	الســياق	السياســي،	واالجتماعي،	
واالقتصــادي،	والقانونــي،	والعــادات	والتقاليــد	والثقافــة	كما	يلي:

معرفــة	التداعيــات	االجتماعيــة	واالقتصاديــة	لهــذه	االنتهــاكات	وأثرهــا	علــى	األفــراد	المتضرريــن	بشــكل	 «
مباشــر	والمجتمــع	الــذي	مــن	حولهــم	ومعرفــة	إذا	كان	هنــاك	وصمــة	متعلقــة	بهــذا	النــوع	مــن	االنتهــاك.

معرفــة	مــدى	اســتجابة	أو	عــدم	اســتجابة	الدولــة	لهــذا	االنتهــاك،	وكذلــك	مــدى	مســؤوليتها	أو	تروطهــا	 «
فــي	التســبب	بهــذا	االنتهــاك.

	معرفة		وجود	أو	غياب	السياسات	والتشريعات	والعواقب	القانونية	ذات	الصلة.	 «

وجود	أو	عدم	توفر	وسائل	الرعاية	الصحية	واإلنصاف	القانوني. «

العوامــل	التــي	تعــزز	مــن	تفاقــم	تلــك	االنتهــاكات،	ومرتكبــي	الجريمــة،	واألماكــن	الجغرافيــة،	ومــدى	 «
انتشــارها.

فعنــد	التوثيــق	فــي	جرائــم	العنــف	الجنســي	مــن	المهــم	معرفــة	المعلومــات	الســياقية	لفهــم	مــدى	وطبيعــة	
العنــف	الجنســي	والتــي	تمكــن	القائميــن	علــى	التوثيــق	مــن	تقييــم	أفضــل	للمعلومــات	واألدلــة،	وتحديــد	أنمــاط	
االنتهــاكات،	وإثبــات	وجــود	أو	عــدم	وجــود	عقــاب	قانونــي،	وتذكيــر	الدولــة	بإلتزاماتهــا	بموجــب	القانــون	المحلــي	

والدولــي.
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تحديد أهداف المشروع

قبــل	البــدء	فــي	عمليــة	جمــع	البيانــات،	مــن	المهــم	أن	يكــون	لدينــا	هدف	واضــح	لكيفيــة	اســتخدام	تلــك	البيانات.	
حيــث	أن	تحديــد	الغــرض	مــن	عمليــة	التوثيــق	ســتحدد	نــوع	ونطــاق	البيانــات	المطلوبــة،	كمــا	ســتحدد	المعاييــر	
التــي	يتــم	تبنيهــا	فــي	عمليــة	جمــع	البيانــات.	إن	تحديــد	أهــداف	المشــروع	تعتمــد	بشــكل	كبيــر	علــى	طبيعــة	
ــى	 ــة	المجموعــة	عل ــى	قــدرة	وكفائ ــة	إل ــام	بالمشــروع.	باإلضاف ــي	ترغــب	بالقي عمــل	المؤسســة	أو	الجهــة	الت
إنجــاز	هــذا	المشــروع	مــن	ناحيــة	الخبــرات،	والمــدة	الزمنيــة،	والمــوارد	البشــرية	والماليــة.	لذلــك	يجــب	اإلجابــة	

علــى	التســاؤالت	التاليــة	للوصــول	لتحديــد	االهــداف	بشــكل	واضــح:

ما	هي	أهداف	المشروع	وكيف	تخدم	أو	تتناسب	مع	أهداف	المؤسسة؟ «

كيف	سيساهم	المشروع	بتحسين	وضع	حقوق	اإلنسان	أو	رفع	الوعي	بالقضية	في	المجتمع؟ «

هل	توقيت	عمل	المشروع	مناسب؟ «

هــل	هنــاك	جهــات	أخــرى	قامــت	أو	تقــوم	بنفــس	العمــل؟	هــل	هــو	تكــرار	لمــا	قــد	تــم	أم	ســيقدم	قيمــة	 «
مضافــة؟

هل	تمتلك	المؤسسة	الخبرة،	والتمويل،	والموارد،	والحيادية	لعمل	هذا	المشروع؟ «

ما	هي	النتائج	المرجوة	من	هذا	المشروع	وكيف	سيتم	تحليل	هذه	النتائج؟ «

ماهو	المنتج	النهائي	من	المشروع؟	مطبوعة،	فيديو،	تقرير؟ «

يتــم	خــالل	هــذه	المرحلــة	تحديــد	هــدف	عــام	بعــد	ذلــك	تحديــد	الخطــوط	العريضــة	ألهــداف	مشــروع	التوثيــق	
وصالحياتــه.	وبشــكل	عــام	فــإن	القيــام	بتوثيــق	جرائــم	العنــف	القائــم	علــى	أســاس	النــوع	والعنــف	الجنســي	
خاصــة	قــد	يكــون	لــه	أهــداف	آنيــة	ومباشــرة	كالتدخــل	المباشــر	فــي	دعــم	الناجيــات	مــن	هــذا	العنــف.	وقــد	يكون	
لــه	أهــداف	غيــر	مباشــرة	ككتابــة	التقاريــر	وإجــراء	األبحــاث	واإلحصــاءات.	كمــا	قــد	يســاهم	التوثيــق	فــي	حمايــة	
النســاء	مــن	العنــف	مســتقباًل	والتوعيــة	والمناصــرة	مــن	أجــل	مناهضــة	كافــة	أشــكال	العنــف	ضدهــن.	وأحيانــا	

مجــرد	إعطــاء	الفرصــة	للناجيــات	مــن	االنتهــاك	لســرد	حكاياتهــن	يكــون	الهــدف	فــي	حــد	ذاتــه.

تحديد نطاق العمل

ــد	 ــة.	ويمكــن	أيضــا	تحدي ــاح،	والمــوارد	البشــرية	والمالي ــى	الوقــت	المت ــاء	عل ــد	نطــاق	المشــروع	بن يتــم	تحدي
نطــاق	العمــل	علــى	أســاس:	الحقــوق	التــي	تــم	انتهاكهــا،	والفئــة	المتضــررة،	والمناطــق	الجغرافيــة،	واألحــداث	
التاريخيــة،	أو	خليــط	مــن	كل	هــذه	العوامــل.	والتحــدي	هنــا	هــو	كيفيــة	تحديــد	نطــاق	ضيــق	للدراســة	والتوثيــق	
ــى	 ــن	المشــروع	نفســه.	بمعن ــر	أوســع	م ــج	ذات	دالالت	أشــمل	وتأثي ــت	الوصــول	لنتائ ــس	الوق ــي	نف ــن	ف ولك
آخــر	تحديــد	ضيــق	لنطــاق	البحــث	والتوثيــق	ولكــن	اســتنباط	دالالت	وتحليــل	أشــمل	للســياق	التــي	تحــدث	فيــه	
االنتهــاكات	الــذي	قــد	يؤثــر	علــى	شــريحة	أكبــر	مــن	النــاس.	فعلــى	ســبيل	المثــال،	قــد	يكــون	نطــاق	المشــروع	
ــة	 ــي	الدول ــن	ف ــد	فاعلي ــى	ي ــاز	عل ــن	االحتج ــي	أماك ــي	تحــدث	للنســاء	ف ــاكات	الجنســية	الت ــق	االنته هــو	توثي
فــي	بلــد	مــا.	ولكــن	يمكننــا	مــن	خــالل	جمــع	المعلومــات	الكافيــة	وتحليلهاعــن	الســياق	االجتماعــي	والسياســي	
والقانونــي	والثقافــي	ومــدى	اســتجابة	الدولــة	وتورطهــا	ومعرفــة	المعاييــر	الدوليــة	ذات	الصلــة،	أن	نتوصــل	إلــى	

نتائــج	عامــة	مــن	الممكــن	أن	تنطبــق	علــى	نطــاق	أوســع	وأشــمل	مــن	أماكــن	االحتجــاز.	
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تحديد اإلطار الزمني للمشروع

ــد	تأخــذ	 ــة.		فق ــى	أهــداف	المشــروع	ونطــاق	عمل ــادأ	عل ــق	اعتم ــة	التوثي ــة	إلجــراء	عملي ــدة	الزمني ــف	الم تختل
عمليــة	التوثيــق	مــدة	طويلــة	مــن	الزمــن	خاصــة	إذا	تطلــب	األمــر	إجــراء	تقصــي	حقائــق.	ومــن	المؤشــرات	التــي	
تــدل	علــى	أن	المشــروع	قــارب	علــى	االنتهــاء	هــو	تكــرار	الحكايــات	المتشــابهة	التــي	تــدل	علــى	حــدوث	نمــط	

معيــن	مــن	االنتهــاكات	وتقلــص	إمكانيــة	الحصــول	علــى	معلومــات	جديــدة.

تحديد المعلومات المطلوبة وكيفية الوصول إليها

يجــب	تحديــد	المعلومــات	الالزمــة	لتقييــم	وقــوع	االنتهــاك	والتــي	مــن	شــأنها	الكشــف	عــن	مــدى	اســتجابة	الدولــة	
نحــو	ذلــك	مــن	عدمــه	أو	حتــى	مســؤوليتها	فــي	التســبب	بوقوعــه.	لذلــك	يجــب	تحديــد	مــن	لديــه	المعلومــات	ذات	

الصلــة	للقيــام	بجمــع	المعلومــات	عــن	مــا	يلــي:	

ــداء،	 « ــب	االعت ــة،	مرتك ــن	الناجي ــات	ع ــداء،	معلوم ــة	االعت ــن	طبيع ــات	ع ــن	معلوم ــدث؟	ويتضم ــاذا	ح م
اإلجــراءات	التــي	تمــت	أو	المطلوبــة.

ماهي	االسباب؟	وهل	هي	حوادث	فردية	أم	تدل	على	وجود	نمط	أوسع؟ «

مــن	األطــراف	المعنيــة؟	بمــا	فــي	ذلــك	الناجيــات،	والجنــاة،	وفاعلــي	الدولــة،	وفاعليــن	مجتمعييــن،	 «
ــال.	 ــذا	المج ــي	ه ــل	ف ــي	تعم ــات	الت ــهود،	والجه والش

	ويمكن	الوصول	للمعلومات	من	خالل:

مصادر مباشرة

	مثــل	إجــراء	مقابــالت	مــع	األطــراف	ذات	الصلــة	كالضحايــا/	الناجيــات،	والشــهود،	واألفــراد	والمجموعــات	
المتأثــرة	بهــذا	االنتهــاك،	والمنظمــات	والمجموعــات	األخــرى	التــي	تعمــل	علــى	هــذا	الموضــوع،	وخبــراء	ونشــطاء	

ــم. ــن	الجرائ ــى	مرتكبي ــة	إل ــة،	باإلضاف ــة،	وجهــات	حكومي ــن	للقضي ومناصري

مصادر ثانوية

قــد	تكــون	معلومــات	داعمــة	للمصــادر	األوليــة	أو	تســاعد	فــي	فهــم	الســياق	العــام	للموضــوع	مثــل:	مراجعــة	
ــة،	 ــة	مادي ــة،	وطــب	شــرعي،	وأدل ــر	طبي ــل	تقاري ــة	األخــرى	مث ــة	المادي ــق	والمســتندات	واألدل ــل	الوثائ وتحلي
وصــور،	وإفــادات	رســمية،	وتصريحــات	جهــات	رســمية	حكوميــة،	ومصــادر	أكاديميــة،	وتقاريــر	المنظمــات	

ــة ــة	والدولي المحلي

مصادر أخرى 

هناك	أيضًا	مصادر	أخرى	غير	إجراء	المقابالت	الفردية	للحصول	على	المعلومات	وهي:
إجراء	لقاءات	بؤرية	ومجتمعية «
زيارات	ميدانية:	للسجـــــون	والمعتقالت	على	سبيل	المثال «
مراقبة	األحداث:	انتخابات،	ومحاكمات،	ومظاهرات «
رصد	اإلعالم «
مراقبة	التشريعات	والسياسات	المحلية «

تصميم	خطة	الرصد	والتوثيق
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وسواء	كانت	طريقة	جمع	المعلومات	عن	طريق	المقابالت،	الزيارات	الميدانية،	فحوصات	الطب	الشرعي،	مراقبة	االحداث،	إلخ،	
يجب	أن	يتم	احترام	المباديء	العامة	للرصد	والتوثيق	السابق	ذكرها،	والنظر	في	إمكانيات	وموارد	المنظمة.

تحديد معايير اإلثبات

معيار	اإلثبات	هو	عنصر	آخر	قد	يكون	مهما	لمنهجية	التوثيق.	تبرز	أهمية	هذا	المكون	على	سبيل	المثال	عندما	ال	يقتصر	
المشروع	على	التوثيق،	بل	يتطلب	أيضُا	إجراء	عملية	تقصي	للحقائق،	أي	استخالص	استنتاجات	واقعية	على	ضوء	أنشطة	
أدلة	كافية	الستخالص	اإلستنتاجات	ذات	 إلى	جمع	 السعي	 المشروع	هدف	 أن	تعكس	أهداف	 الحالة،	البد	 التوثيق.	في	هذه	
الصلة	بانتهاك	مزعوم	لحقوق	اإلنسان.	فتوثيق	العنف	الجنسي	في	إطار	الحروب	والنزاعات	على	سبيل	المثال،	يتطلب	جمع	
أدلة	كافية	وفقٌا	لمعايير	اإلثبات	الدولية	التي	تمكننا	من	تصنيف	جرائم	العنف	الجنسي	التي	ترتكب	على	أنها	جرائم	حرب	
أو	جرائم	ضد	اإلنسانية	أو	جرائم	إبادة	جماعية	إذا	توفرت	فيها	كل	أركان	تلك	الفئات	من	الجرائم.	وبالتالي	يمكن	التحقيق	
فيها	وطرحها	أمام	القضاء	الدولي	خاصة	في	غياب	سلطة	الدولة	أو	تورطها	في	تلك	الجرائم25	مع	مراعاة	أنه	في	حالة	ارتكاب	
جرائم	عنف	جنسي	في	بالد	تكون	الحكومات	قائمة	بها،	ال	يمكن	اللجوء	إلى	القضاء	الدولي	إال	بعد	استنفاذ	سبل	التقاضي	

المحلية.

تقييم المخاطر ووضع خطط بديلة

إن	تقييــم	المخاطــر	األمنيــة	فــي	جميــع	مراحــل	عمليــة	التوثيــق	حتــى	فــي	فتــرة	مــا	بعــد	المقابلــة	عنــد	إجــراء	أي	
اتصــال	لمتابعــة	القضيــة	مــع	الناجيــة.	كمــا	يتأثــر	مســتوى	الخطــر	علــى	المســتجيب/ة	بمجموعــة	مــن	العوامــل،	

ــر	منها: نذك

مكان	تواجد	المستجيب/ة	وهويته/ا «

موارد	الحماية	الذاتية	المتوفرة	له/ا «

التهديدات	أو	محاوالت	الترهيب	التي	يتعرض	أو	تتعرض	لها	 «

البيئة	األمنية	السائدة «

ويختلــف	مســتوى	الخطــر	أيضــا	بحســب	قــدرة	فريــق	التوثيــق	علــى	توفيــر	الحمايــة	للناجيــة.	حيــث	مــن	
الضــروري	األخــذ	برأيهــا	حيــال	المخاطــر	المحتملــة	عنــد	تقييــم	مســتوى	الخطــر.	تكــون	التدابيــر	التــي	علــى	
فريــق	التوثيــق	اتخاذهــا	خاصــة	جــدًا	بالســياق	األمنــي	المســتهدف.	وكقاعــدة	عامــة،	يوصــى	باعتمــاد	الحــذر	
الشــديد	وبــذل	كل	الجهــود	الممكنــة	للتخفيــف	قــدر	اإلمــكان	مــن	لفــت	اإلنتبــاه	إلــى	األفــراد	والضحايــا	والشــهود	
ومصــادر	المعلومــات،	وغيرهــم	مــن	األشــخاص	المتعاونيــن	مــع	فريــق	التوثيــق.	كمــا	أن	احتــرام	ســرية	هويــة	
المســتجيبين	والمســتجيبات	والمعلومــات	المكتســبة	خــالل	المقابلــة	شــرط	أساســي	لحفــظ	أمــن	العمليــة.	أمــا	
ــا	 ــي	م ــم	ف ــة	ســالمة	شــخصهم	التواصــل	الدائ ــر	حماي ــق،	فتشــمل	تدابي ــق	التوثي ــى	أعضــاء	فري بالنســبة	إل
بينهــم	وحمــل	الهاتــف	الخلــوي	خــالل	التنقــل،	والتوجــه	إلــى	المقابــالت	ضمــن	مجموعــات	مؤلفــة	مــن	شــخصين	

أو	أكثــر.

وغالبــًا	مــا	تشــوب	عمليــة	التوثيــق	الكثيــر	مــن	التحديــات	كمــا	قــد	تحــدث	ظــروف	غيــر	متوقعــة	أثنــاء	القيــام	
بعمليــة	الرصــد	والتوثيــق	تــؤدي	إلــى	تغييــر	الخطــط	الرئيســية،	خاصــة	فــي	ســياق	عــدم	االســتقرار	السياســي	

الخارجيــة وزارة	 وتوثيقهــا،	 النــزاع	 حــاالت	 فــي	 الجنســي	 العنــف	 جرائــم	 فــي	 للتحقيــق	 الدولــي	 البروتوكــول	 	 	25 
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واألمنــي	ونشــوب	النزاعــات	القائــم	فــي	دول	المنطقــة.	لذلــك	يجــب	علــى	مــن	يقــوم	بالرصــد	الحــرص	علــى	
المثابــرة	والمرونــة	والتحلــي	بالصبــر	وممارســة	حســن	التقديــر	والتعامــل	بحساســية	بالغــة	عنــد	اتخــاذ	القرارات	
مــع	الحــرص	علــى	عــدم	اإلخــالل	بالمبــاديء	العامــة	وخاصــة	مبــدأ	عــدم	إلحــاق	الضــرر	عنــد	الحاجــة	لتغييــر	
ــي	 ــد	خاصــة	ف ــت	والجه ــن	الوق ــر	م ــب	الكثي ــا	يتطل ــا	م ــاكات	الجنســية	غالب ــق	االنته الخطــة	الرئيســية.	فتوثي
المنطقــة	بســبب	الوصمــة	والعــار	والخطــر	الــذي	يشــوب	التعامــل	مــع	هــذا	النــوع	مــن	االنتهــاكات	ممــا	يــؤدي	
إلــى	تــردد	المتضــررات	فــي	االبــالغ	أو	اإلفصــاح	عــن	كل	التفاصيــل.	لذلــك	غالبــا	مــا	يتطلــب	إجــراء	اكثــر	مــن	
لقــاء	مــع	الناجيــات	للتمكــن	مــن	الحصــول	علــى	المعلومــات	المطلوبــة.	كمــا	يجــب	التفهــم	والتحلــي	بالمعرفــة	
عــن	كيفيــة	التعامــل	مــع	مــا	قــد	يصــدر	عــن	الناجيــات	مــن	ســلوكيات	عدائيــة	أو	صدمــات	نفســية	أثنــاء	إجــراء	

المقابــالت	مــن	دون	تملمــل	إو	إصــدار	أحــكام.		
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.IV
الخطــــوات
التنفيذيـــة
للخطـــــــة
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تطوير نظام إداري خاص بمشروع التوثيق

بعــد	تحديــد	أهــداف	المشــروع	ونطاقــه،	يتــم	اعتمــاد	نظــام	خــاص	بــاإلدارة	حســب	قــدرة	المنظمــة	وكفاءتهــا	وتوفــر	المــوارد	
الماليــة	والبشــرية	والبنيــة	التحتيــة	والتكنولوجيــا	المتاحــة	كالتالــي:

تحديد الموارد المالية
	عمــل	ميزانيــة	واضحــة	لمشــروع	التوثيــق	يضــم	المرتبــات	والخدمــات	والتنقــالت	وتكاليــف	المعــدات	وأشــياء	

أخــرى	حســب	حجــم	ومتطلبــات	المشــروع	ونطاقــه.

تحديد البنية التحتية والتكنولوجيا المتوفرة
ــل	االشــتراك	 ــث	مث ــات،	وأدوات	بح ــال	المعلوم ــا	تســجيل	وإدخ ــي	ســيتم	فيه ــات	الت ــدة	البيان ــل	إنشــاء	قاع مث
فــي	مواقــع	إخباريــة	وأكاديميــة	وقانونيــة،	وبرمجيــات	خاصــة	بالبحــث	وحفــظ	المعلومــات،	ومســتودع	رقمــي	
ومــادي	لحفــظ	المعلومــات	الرقميــة	واألدلــة	الماديــة،	وأجهــزة	إلكترونيــة	مثــل	الكمبيوتــرات	والكاميــرات	وأدوات	

تســجيل،	إلــخ.

ويتــم	الحــرص	علــى	تدريــب	جميــع	أعضــاء	وعضــوات	الفريــق	علــى	اســتخدام	هــذا	النظــام.	أمــا	ضمــان	فعاليــة	
نظــام	إدارة	القضايــا	فيتطلــب،	علــى	أقــل	تقديــر،	أن	يحتفــظ	أعضــاء	الفريــق	بســجل	لجميــع	األنشــطة	
بالتواريــخ	واألوقــات،	وأن	يقومــوا	بترتيــب	ملفــات	التوثيــق	وحفــظ	األدلــة	بطريقــة	ممنهجــة،	باإلضافــة	إلــى	
تدويــن	المهــام	العالقــة	وغيــر	المكتملــة	علــى	قوائــم	مخصصــة	لهــذا	الغــرض،	وتخزيــن	جميــع	الملفــات	فــي	

مــكان	آمــن،	واســتخدام	أكــواد	أو	أرقــام	للملفــات	بــدل	مــن	أســماء	المســتجيبات/	يــن.

تشكيل فريق

بنــاء	علــى	احتيــاج	مشــروع	التوثيــق	وإمكانياتــه،	يتــم	تشــكيل	الفريــق	مــن	خبيــرات	فــي	إجــراء	المقابــالت،	وباحثــة	لكتابــة	
ــن	 ــيين	ومترجمي ــن	نفس ــن	وأخصائيي ــاء	ومحاميي ــل	أطب ــة،	مث ــب	الحاج ــن	حس ــات،	ومتخصصي ــل	المعلوم ــر	وتحلي التقاري

ــخ.	 ــر،	إل ــن	للتقاري ــن	ومصممي ــو	ومحرريي ــي	أو	فيدي ــة	ومصــور	فوتوغراف ــون	بالتوعي وأشــخاص	يقوم

ــة	الرصــد	 ــاكات	فــي	عملي ــك	االنته ــرة	بتل ــات	المتأث ــة	إشــراك	مجموعــات	مــن	المجتمع ــأ	دراســة	إمكاني ومــن	الممكــن	أحيان
ــا	فــي	أماكــن	النزاعــات	مــن	المفضــل	مــن	يقــوم	بالتوثيــق	جهــة	 والتوثيــق	حســب	نــوع	ونطــاق	االنتهــاك.	حيــث	أنــه	احيان
محايــدة	تمامــا	وليــس	مــن	المجموعــات	المحليــة.	كمــا	يجــب	الحــرص	علــى	مراعــاة	التــوازن	بيــن	الجنســين	فــي	فريــق	العمــل	
واالختيــار	األمثــل	لمــن	يقــوم	بالتوثيــق	حســب	نــوع	االنتهــاك	والفئــة	المتضــررة.	ففــي	ســياق	االنتهــاكات	الجنســية	للنســاء	
والفتيــات،	يفضــل	أن	تكــون	امــرأة	مــن	تجــري	معهــا	المقابلــة	المباشــرة	بينمــا	يفضــل	أن	يكــون	رجــل	مــن	يقــوم	بالتوثيــق	
ــات	 ــن	ومعرفــة	إيجابي ــة	العمــل	مــع	متطوعــات	ومتطوعي ــن	مــن	الرجــال.	مــن	الممكــن	أيضــأ	دراســة	إمكاني مــع	المتضرري
وســلبيات	ذلــك	مــع	الحــرص	علــى	أن	تكــون	صالحيــات	المتطوعيــن	واضحــة،	ويفضــل	أن	يتــم	ذلــك	بموجــب	اتفــاق	خطــي	

يوقــع	عليــه	الطرفــان،	أي	المنظمــة	والمتطــوع	أو	المتطوعــة.	

وبغض	النظر	عن	حجم	وهوية	الفريق،	هناك	معايير	ومواصفات	عامة	يجب	أن	يتحلى	بها	جميع	أفراد	الفريق:	

الموضوعية	والمرونة	والحيادية «

التفرغ	النجاز	المهام «

امتالك	مهارات	تواصل	عالية	وخبرة	إجراء	المقابالت	والسيطرة	على	الحوار «

معرفة	السياق	العام	والقدرة	على	العمل	تحت	الضغوطات	بشكل	فردي	أو	جماعي «

االنفتاح	على	اآلخر	وتقبل	اآلخر	وعدم	إصدار	األحكام	أو	التحيز		 «
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تدريب الفريق

يجب	الحرص	على	تدريب	جميع	أعضاء	الفريق	على	ما	يلي:

كسب الخبرة والمعلومات ذات الصلة

معلومات	عن	المنظمة	عامة	ومشروع	التوثيق	خاصة	وأهدافه	والمعايير	المتبعة «

معلومات	سياقية	عن	االنتهاك	والخلفية	الثقافية	ومعايير	حقوق	اإلنسان	الدولية	والمحلية.	 «

اإلجــراءات	العمليــة	للتوثيــق	كالتحضيــر	للمقابــالت،	وإجــراء	المقابلــة،	وتوثيــق	المقابلة،	واســتخدام	االســتمارات	 «
النموذجيــة،	والتعامــل	مــع	الصعوبــات	والصدمــات،	والمتابعــة	ونظــام	اإلحالــة.	ومــن	المفضــل	تصميــم	دليــل	

بهــذه	المعلومــات	وتعميمهــا	علــى	الفريــق.

المصداقية والشفافية
يجــب	علــى		فريــق	العمــل	التحلــي	بالمصداقيــة	والشــفافية	للحفــاظ	علــى	مصداقيــة	مشــروع	التوثيــق	
والمنظمــة	التــي	يمثلونهــا.	ســواء	مــع	األشــخاص	الذيــن	يتــم	إجــراء	مقابــالت	معهــم	أو	عامــة	النــاس.	حيــث	
ــى	 ــر	عل ــق	والمناصــرة.	وتؤث ــة	الرصــد	والتوثي ــاح	عملي ــباب	نج ــم	أس ــن	أه ــة	م ــى	المصداقي ــرص	عل أن	الح
طريقــة	تعامــل	المســتفيدين	المباشــرين	واإلعــالم	وصنــاع	القــرار	فــي	تقديــم	المعلومــات	الموثــوق	بهــا	بنــاء	
علــى	مصداقيــة	الجهــة	التــي	تقــوم	بالتوثيــق.	والمصداقيــة	مهمــة	أيضــا	فــي	طريقــة	عــرض	النتائــج.	كمــا	
تعتمــد	المناصــرة	الناجحــة	علــى	دقــة	المعلومــات	التــي	تســتند	إليهــا.	كمــا	يجــب	تحــري	الشــفافية	أثنــاء	القيــام	
بالعمــل	مــن	دون	المســاس	بســرية	وخصوصيــة	المعلومــات.	حيــث	أن	المنهجيــة	التــي	تعتمــد	الشــفافية	تمكــن	
المحاســبة	والمســاءلة	فــي	كل	مرحلــة	مــن	مراحــل	العمــل	وكيفيــة	الوصــول	إلــى	االســتنتاجات.	إن	وضــع	خطــة	
عمــل	واضحــة	وعرضهــا	بوضــوح	أثنــاء	المقابــالت	وكيفيــة	التوصــل	للنتائــج	المدرجــة	فــي	التقاريــر	مــن	شــأنه	

تعزيــز	الشــفافية.	

الحرص على صحة ودقة المعلومات
يجــب	علــى	الفريــق	تحــري	صحــة	ودقــة	المعلومــات	قــدر	اإلمــكان.	فعنــد	إجــراء	المقابــالت	مثــال،	يجــب	طــرح	
ــة	 ــوم	بإجــراء	المقابل ــى	مــن	يق ــا	يجــب	عل ــر.	كم ــزم	األم أســئلة	واضحــة	ومحــددة	وأســئلة	اســتيضاحية	إذا	ل
تدويــن	المالحظــات	فــي	نفــس	اليــوم	قــدر	المســتطاع	لضمــان	دقــة	المعلومــات.	كمــا	يســتطيع	الفريــق	اتخــاذ	
خطــوات	مــن	شــأنها	تعزيــز	الدقــة	وصحــة	المعلومــات.	فمثــاًل،	عنــد	تعثــر	الخــروج	باســتنتاجات	واضحــة	بنــاءًا	
علــى	المعلومــات	التــي	تــم	جمعهــا،	مــن	الممكــن	تقديــم	تلــك	المعطيــات	مــع	ذكــر	الصعوبــات	والقيــود	التــي	
أدت	إلــى	عــدم	الوصــول	لنتائــج.	وكذلــك	هنــاك	ضــرورة	لبنــاء	آليــات	ومعاييــر	اإلثبــات	وتخصيــص	وقــت	للتحقــق	
مــن	الحقائــق	والشــهادات،	حيــث	أن	ذلــك	يســاهم	فــي	ضمــان	إعــداد	تقاريــر	دقيقــة	اإلســناد.	كمــا	يجــب	الحرص	
علــى		صياغــة	ونشــر	التقاريــر	فــي	الوقــت	المناســب	لضمــان	تقديــم	معلومــات	ذات	صلــة	بالســياق	العــام	الــذي	

يتــم	فيــه	االنتهــاكات.

التماس المشورة
إن	التواصــل	والتشــاور	الدائــم	بيــن	أعضــاء	وعضــوات	الفريــق	خــالل	مراحــل	الرصــد	والتوثيــق	مــن	شــأنه	خلــق	
تناغــم	فــي	طريقــة	العمــل	والتأكــد	مــن	ســير	العمليــة	بشــكل	صحيــح.	كمــا	تســاعد	علــى	تقييــم	ســير	العمــل	
وحــل	المشــاكل	وتالفــي	الثغــرات	التــي	قــد	تحــدث	فــي	وقــت	مبكــر.	كمــا	أن	اطــالع	الفريــق	علــى	المقابــالت	
ــة	بشــكل	صحيــح	والمراحــل	التــي	 ــد	األنمــاط	وضمــان	ســير	العملي ــأول	يســاعد	علــى	تحدي ومناقشــتها	أول	ب
تحتــاج	متابعــة.	كمــا	قــد	يحتــاج	الفريــق	إلــى	استشــارة	خبــراء	ومتخصصيــن	مــن	خــارج	فريــق	العمــل.	ففــي	
نطــاق	العنــف	الجنســي،	قــد	يكــون	هنــاك	الحاجــة	اللتمــاس	المشــورة	مــن	خبــراء	ومقدمــي	خدمــات	فــي	المجــال	
الطبــي،	والقانونــي،	والنفســي	للمســاعدة	فــي	مراحــل	مختلفــة	مــن	المشــروع.	ومــن	المهــم	أيضــا	استشــارة	

الناجيــات	أنفســهن	ومــن	يقومــون	بالمناصــرة	لتحديــد	التوصيــات	التــي	تســاهم	فــي	تعزيــز	حقوقهــن.	
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مــن	المهــم	جــدًا	التواصــل	والتشــبيك	والتنســيق	مــع	العديــد	مــن	الجهــات	ذات	الصلــة	بامشــروع	التوثيــق	ســواء	خبــراء	فــي	
مجــاالت	متعلقــة	بنــوع	اإلنتهــاك	مــن	أطبــاء	ومحاميــن	وصحفييــن	ونقابييــن	ونشــطاء	ومدافعيــن	ومدافعــات	عــن	حقــوق	
ــة	كاألمــم	المتحــدة	 ــات	دولي ــن	فــي	هيئ ــن	وأفــراد	فــي	قــوات	األمــن	وممثلي ــة	وبرلمانيي ــات	حكومي اإلنســان	وأعضــاء	هيئ
ــز	 ــات	والمراك ــي	والمنظم ــع	المحل ــن	المجتم ــادات	م ــراد	وقي ــم	وأف ــك	الجرائ ــن	تل ــات	م ــات	دبلوماســية	وناجي وأعضــاء	هيئ
والمجموعــات	التــي	تعمــل	علــى	الموضــوع	وغيرهــا	مــن	الجهــات	التــي	قــد	تســاهم	فــي	فهــم	الســياق	وأيضــًا	فــي	عمليــة	
تقصــي	الحقائــق	والتوثيــق	والتأكــد	مــن	صحــة	ومصداقيــة	المواضيــع	وتجنــب	إحــداث	الضــرر.	وتبــرز	أهميــة	بنــاء	العالقــات	
والتنســيق	مــع	الجهــات	األخــرى	فــي	حــاالت	العنــف	الجنســي	للوصــول	لضحايــا	تلــك	الجرائــم	خاصــة	عنــد	مواجهــة	صعوبــة	

الوصــول	للمتضــررات	المحتمــالت	بســبب	الخــوف	والتــردد	واالحجــام	عــن	التبليــغ	فــي	مثــل	هــذه	الجرائــم.

تطوير بروتوكول للمقابالت

إن	اتخــاذ	قــرار	إجــراء	المقابــالت	مبنــي	علــى	أهميــة	إجــراء	المقابــالت	لتحقيــق	أهــداف	مشــروع	التوثيــق	وعــدم	إمكانيــة	
الحصــول	علــى	المعلومــات	المطلوبــة	بطريقــة	أخــرى.	كمــا	ينبغــى	التأكيــد	علــى	أن	المقابــالت	طوعيــة	وليســت	إجباريــة	
ــى	الســرية	 ــاظ	عل ــى	الحف ــدرة	عل ــى	الق ــة	إل ــن.	باإلضاف ــات	والمســتجيبين	األخري ــن	الناجي ــة	م ــة	واعي ــى	موافق ــاء	عل بن

ــن.	 ــة	للمتضرري ــة	والتأكــد	مــن	تواجــد	نظــام	دعــم	وإحال والخصوصي

لذلــك	يجــب	أن	يتضمــن	بروتوكــول	المقابــالت	قائمــة	تضــم	المعاييــر	المهنيــة	واألخالقيــة	التــي	يجــب	االلتــزام	بهــا	وأهــم	
اإلجــراءات	العمليــة	إلجــراء	المقابــالت	وتوثيقهــا	فيمــا	يتناســب	مــع	المشــروع	ومتطلباتــه	ومنهــا	مــا	يلــي:

المعايير العامة إلجراء المقابالت

تعمــل	هــذه	المعاييــر	علــى	تحديــد	منهــج	وســلوك	مــن	يقومــون	بإجــراء	المقابــالت	بمــا	يتســق	مــع	المبــاديء	
العامــة	للرصــد	والتوثيــق	مــع	تعديلهــا	لتناســب	ســياق	المشــروع	وأهمهــا:	

المعرفة	بالسياق	والخلفية	العامة «

عدم	إصدار	األحكام		واحترام	المستجيبات. «

التواصل	الجيد	مع	المستجيبات:	التواصل	البصري	وتوصيل	المعلومات	بوضوح «

الحرفية	والمهنية	والتحلي	بالصبر «

صياغة أسئلة نموذجية للمقابالت

ــة	حســب	ســياق	 ــاء	المقابل ــا	أثن ــي	يجــب	تغطيته ــات	الت ــد	المعلوم ــب	تحدي ــة	يتطل إن	صياغــة	أســئلة	نموذجي
ــة	نقــوم	بمقابلتهــم	حســب	المعلومــات	 ــكل	فئ ــق.	كمــا	بفضــل	تخصيــص	نمــوذج	لألســئلة	ل مشــروع	التوثي
المــراد	جمعهــا	مــن	كل	فئــة	مثــل	القضــاء،	والضحايــا،	والشــهود،	وأفــراد	المجتمــع،	والمحامييــن،	والناشــطين،	

إلــخ.	ومــن	أهــم	المعلومــات	المطلوبــة:

الخطوات	التنفيذية	للخطة
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تحديد	نوع	االنتهاك «

األسباب	التي	دفعت	وعززت	االنتهاك «

تداعيات	االنتهاك	 «

البحث	عن	معلومات	كمية	إن	وجد «

البحث	عن	اإلجراءات	المتبعة	في	سياق	االنتهاك «

المجموعات	األخرى	التي	تعمل	في	نفس	الموضوع «

سؤال	المستجيبين	عن	رأيهم	الخاص	واقتراحاتهم «

كما	قد	تكون	األسئلة	مفتوحة	أو	محددة	حسب	السياق	باإلضافة	إلى	وجود	أسئلة	استضاحية	مثل:

هويــة	الجانــي،	وعالقتــه	بالضحيــة/	الناجيــة،	ومــاذا	كان	يرتــدي،	وعــدد	الجنــاة،	واألدوات	المســتخدمة،	وأماكــن	
ــة	مــع	 ــة	والقصيــرة	األمــد.	ومــن	المفيــد	أيضــا	التــدرب	علــى	إجــراء	المقابل ــار	الطويل الضــرر	الجســدية،	واآلث

أفــراد	الفريــق	للمســاعدة	فــي	إعــادة	صياغــة	األســئلة	واستشــارة	متخصصيــن	قبــل	اســتخدامها.

كمــا	يجــب	تحــري	الدقــة	فــي	صياغــة	األســئلة	بحيــث	تكــون	سلســة	ومفهومــة	بلغــة	بســيطة	وغيــر	معقــدة	
ــة	 ــتدراجية	أو	تلقيني ــئلة	اس ــب	اســتخدام	أس ــب	تجن ــا	يج ــج	المشــاعر.	كم ــة	وال	تؤج ــة	أو	هجومي ــر	عدائي وغي
ــذا	 ــة	وطــرح	األســئلة	بك ــى	صياغ ــارج	الســياق.	ويفضــل	الحــرص	عل ــب	طــرح	أســئلة	خ ــى	تجن ــة	إل باإلضاف
ــاء	 ــة،	أو	رســم	بيانــي	أثن ــة	وتسلســل	المعلومــات،	واســتخدام	خريطــة	توضيحي طريقــة	للتأكــد	مــن	مصداقي

ــك. ــة	إن	شــائت	الحاجــة	لذل المقابل

تسلسل األسئلة

يكون	تسلسل	نموذج	األسئلة	كالتالي:

المقدمة «

يجــب	أن	يتضمــن	نمــوذج	األســئلة	مقدمــة	عــن	الشــخص	الــذي	يقــوم	بالتوثيــق،	والمؤسســة،	ووصــف	مشــروع	
التوثيــق،	وكيــف	ســيتم	اســتخدام	المعلومــات،	والتوقعــات	مــن	مــاذا	تســتطيع	أو	ال	تســتطيع	المؤسســة	القيــام	

بــه،	ومــدى	الســرية	واحتــرام	الخصوصيــة،	وكيــف	وإلــى	أي	وقــت	ســيتم	حفــط	المعلومــات	وتخزينهــا.	

أسئلة	افتتاحية «

ثــم	تكــون	البدايــة	بعــد	المقدمــة	الواضحــة	بأســئلة	مفتوحــة	وعامــة	وغيــر	حساســة	مثــل	طبيعــة	عمــل	الناجية،	
لكســر	الجليــد.	كمــا	يجــب	وضــع	األولويــة	لألســئلة	الملحــة،	والبحــث	عــن	الروايــة	دون	المســاس	بالخصوصيــة،	

واالســتعداد	للحيــاد	عــن	نمــوذج	األســئلة	إذا	تطلــب	األمــر	الســتيضاح	بعــض	التفاصيــل.

أسئلة	ختامية «

ثــم	تأتــي	األســئلة	الختاميــة	بالســؤال	إذا	مــا	كان	لــدى	الناجيــة	مقترحــات	أو	أســئلة	أو	أي	معلومــات	إضافيــة.	كمــا	
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الخطوات	التنفيذية	للخطة

يمكــن	الســؤال	عــن	إذا	كانــت	الناجيــة	تقتــرح	آخربــن	إلجــراء	مقابــالت	معهم.	

ويجــب	الوضــع	فــي	االعتبــار	أنــه	ليــس	بالضــرورة	اتبــاع	أســئلة	محــددة	للتوثيــق،	فهنــاك	مــن	يعطــون	الحريــة	
للناجيــة	لســرد	االنتهــاك	الــذي	تعرضــت	لــه،	حتــى	تشــعر	بارتيــاح	أكثــر	وتســنح	الفرصــة	للتطــرق	إلــى	تفاصيل	
أو	أمــور	يمكــن	أن	ال	تغطيهــا	األســئلة،	ويجــب	أيضــا	عــدم	مقاطعــة	الناجيــة،	ســواء	خــالل	اتبــاع	أســئلة	محــددة	أو	
الســرد	بشــكل	عــام،	وفــي	حالــة	ضــرورة	التحقــق	مــن	تفاصيــل	مــا،	يمكــن	التحقــق	منهــا	بعــد	أن	تنهــي	الناجيــة	
ســرد	االنتهــاك	الــذي	تعرضــت	لــه،	وســؤالها	بشــكل	يراعــي	حساســية	الموقــف	وال	يعطيهــا	االنطبــاع	أنهــا	ال	

تقــول	الحقيقــة	أو	هنــاك	تشــكك	مــا	فــي	مــا	تقولــه.

التحضير للمقابلة

تحديد	األشخاص	الذين	سيتم	إجراء	المقابالت	معهم «

فــي	معظــم	أعمــال	التوثيــق	فــي	مجــال	حقــوق	اإلنســان،	تكــون	إفــادات	الضحايــا	والشــهود	المباشــرة	المصــدر	
الرئيســي	واألبــرز	لألدلــة.	فكلمــا	كان	المســتجيب	أقــرب	إلــى	واقعــة	موضــوع	البحث،	ارتفعــت	قيمــة	أقواله.	لكن	
باإلضافــة	إلــى	الضحايــا	أو	الناجيــات	مــن	العنــف	الجنســي	والشــهود	المباشــرين،	ينبغــي	علــى	فــرق	التوثيــق	أن	
تســعى	إلــى	توســيع	نطــاق	مقابالتهــا،	فيشــمل	علــى	ســبيل	المثــال،	المنظمــات	أو	الجهــات	الحكوميــة	المعنيــة	
باإلســتجابة	لتلــك	االنتهــاكات،	وأفــراد	مــن	المجتمــع	المحلــي	ليســوا	شــهودًا	وال	متضرريــن	لتقديــر	تداعيــات	
تلــك	االنتهــاكات.	حيــث	يمكــن	االعتمــاد	علــى	هــذا	النــوع	مــن	اإلفــادات	لفهــم	الســياق	العــام	والتأكــد	مــن	نتائــج	

التوثيق.	

تحديد	المكان	والزمان «

يجــب	احتــرام	الوقــت	والمــكان	الــذي	يفضلــه	المســتجيبات/ين.	كمــا	يجــب	تحديــد	الوقــت	الكافــي	إلجــراء	
المقابلــة	وعــدم	االســتعجال	وتــرك	وقــت	كافــي	بيــن	المقابــالت	فقــد	تأخــذ	بعــض	المقابــالت	وقتــًا	أكثــر	مــن	
المتوقــع.	كمــا	يجــب	مراعــاة	االختيــار	المناســب	للمــكان	الــذي	يضمــن	احتــرام	الخصوصيــة	والســالمة	واألمــن	

ــق. ــات	ومــن	يقــوم	بالتوثي ــكل	المســتجيبات/ين	خاصــة	الناجي ل

الموافقة الواعية

ــه	 ــم	أخــذ	موافق ــة	مــن	المســتجيب/ه.	يت ــه	الواعي ــى	الموافق ــان	الحصــول	عل ــالت	هــو	ضم ــر	إجــراء	المقاب مــن	أهــم	معايي
كتابيــة	أو	شــفهية	مــن	المســتجيبات/ين	قبــل	البــدء	بالمقابلــة،	حيــث	أنهــا	مهمــة	لتجنــب	توقعــات	غيــر	واقعيــة	مــن	المشــروع	
ومنــع	إحــداث	الضــرر.	كمــا	يجــب	أن	تتضمــن	الموافقــة	الواعيــة		التأكيــد	علــى	أن	المشــاركة	طوعيــة	وأن	االجابــة	عــن	األســئلة	
إختيــاري	ومــن	الممكــن	االنســحاب	فــي	أي	وقــت.	باالضافــة	إلــى	توضيــح	مــدى	ســرية	المعلومــات	وتداعيــات	المشــاركة	فــي	
المقابلــة	بمــا	فــي	ذلــك	إحتماليــة	إســتحضارالصدمة.	باإلضافــة	إلــى	توضيــح	مــدى	رغبــة	المســتجيب/ةفي	إخفــاء	أو	إظهــار	

الهويــة	والتأكيــد	علــى	مصداقيــة	مــا	ســتقدمه	المســتجيب/ةوعادة	يفضــل	عــدم	إظهــار	الهويــة	علــى	اإلطــالق.	

توثيق المقابلة

يتــم	اختيــار	الطريقــة	األمثــل	لتوثيــق	المقابلــة	حســب	الغــرض	والمنتــج	النهائــي	مــن	مشــروع	التوثيــق	مــع	
مراعــاة	الخصوصيــة	والســرية	وعــدم	إلحــاق	الضــرر.	ويتــم	ذلــك	:
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كتابيُا	عن	طريق	تسجيل	مالحظات،	أو	طباعة	إلكترونية	مباشرة «

ملئ	خانات	في	استمارات	كمية	أو	كتابة	كل	التفاصيل	ومراجعتها	مع	المستجيب/ه «

عن	طريق	أدوات	تسجيل	صوتية،	أو	تصوير	فوتوغرافي،	أو	فيديو،	أو	رسوم	توضيحية.	 «

أثناء إجراء المقابلة

ــان	عــدم	 ــة	لضم ــاء	المقابل ــم	أثن ــي	يجــب	أن	تت ــكل	الخطــوات	واإلجــراءات	الت ــة	ب ــر	قائم مــن	األفضــل	تحضي
نســيان	أي	خطــوة.

تســجيل	المعلومــات	األساســية:	إســم	مــن	يقــوم	بالمقابلــة،	والمســتجيب/ة،	والمترجــم	إن	وجــد،	والمؤسســة	أو	
الجهــة،	والمــكان	والزمــان،	ومعلومــات	االتصــال.

المعلومــات	اإلضافيــة:	حســب	المشــروع:	العمــر،	والجنــس،	والمهنــة،	والموطــن	األصلــي،	والحالــة	االجتماعيــة،	
والمســتوى	التعليمــي،	والمــادي،	والديانــة،	والعــرق،	والجنســية،	كمــا	يجــب	الحــرص	علــى	اســتخدام	مصطلحــات	
ومفاهيــم	موحــدة	لضمــان	الدقــة	فــي	تحليــل	المعلومــات.	كمــا	مــن	الممكــن	أن	يتــم	تســجيل	مالحظــات	عــن	

الحالــة	النفســية	والجســدية	للمســتجيب	وســلوكه	العــام،	ومــدى	اتســاق	المعلومــات	وتسلســلها.	

وخــالل	المقابلــة	أيضــا	يتــم	جمــع	أدلــة	ماديــة،	ومعاينــة	وفحــص	ميدانــي،	وتقاريــر	طبيــة	أو	شــرعية.	وفــي	
ــر	المذكــورة	ســابقا	ومــن	الممكــن	صياغــة	 ــكل	المعايي ــزم	ب حــال	الحاجــة	لإلســتعانة	بمترجــم،	يجــب	أن	يلت
معاييــر	خاصــة	بوجــود	المترجــم	ومهامــه	وصالحياتــه.	كمــا	يفضــل	أن	يكــون	المترجــم	أو	المترجمــة	مــن	ضمــن	

فريــق	عمــل	المشــروع	وعلــى	علــم	ودرايــة	وخبــرة	بعمليــة	التوثيــق.

مهارات إجراء المقابلة٢٦

يجب	التحلي	بالمهارات	التالية	عند	إجراء	المقابالت:

كسر	الجليد	وبناء	الثقة	والتحلي	بالصبر «

إظهار	اإلهتمام	واإلنصات	والتواصل	بالنظرات «

عدم	اإلستعجال	على	اإلجابات	والسماح	للمستجيبه	باإلجابة	وسرد	الحكاية	بطريقتها «

عدم	التململ	عند	خروجها	عن	الموضوع	ولكن	إعادة	إرشادها	بطريقة	لطيفة «

عدم	إصدار	األحكام	حتى	على	صعيد	لغة	الجسد	وتعابير	الوجه «

عدم	المقاطعة	ومن	الممكن	طرح	أسئله	استضاحية	بعد	انتهائها	من	االجابة «

عــدم	الضغــط	علــى	المســتجيب/ةلإلجابه	وعلينــا	أن	نتذكــر	أنهــا	مقابلــة	وليســت	اســتجواب	لذلــك	مــن	 «
الممكــن	العــودة	لألســئلة	الشــائكة	الحقــًا

الدراية	باالختالفات	الثقافية	مثل	الملبس،	واللغة،	ولغة	الجسد،	واأللفاظ،	وعادات	وأساليب	الحوار «

استخدام	قوة	المالحظة	لتسجيل	العوارض	النفسية	والجسدية،	والسلوك	العام،	والمصداقية «

	مبادئ	ومهارات	عامة	حول	توثيق	االنتهاكات	الجنسية،	نظرة	للدراسات	النسوية،	2013 	26
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الخطوات	التنفيذية	للخطة

ــه	مســتجيبة	آخــرى	فــي	 « ــا	قالت ــات	عــدم	اإلفصــاح	عــن	م ــة	فــي	كل	األوق ــرام	الســرية	والخصوصي احت
ــة	أخــرى مقابل

معرفة	متى	نتوقف	عند	فقدان	السيطرة	على	الحوار،	أو	حدوث	الصدمة «

شكر	المستجيب/ة	وتقديم	اإلحاله	إن	وجد «

بعد المقابلة

ــن	 « ــاعة	م ــع	وعشــرين	س ــي	غضــون	أرب ــك	ف ــم	ذل ــة	ويستحســن	أن	يت ــة	بســرعة	ودق ــغ	المقابل تفري
المقابلــة.

مناقشة	المقابلة	مع	الفريق	المنوط	بهم	االطالع	على	تلك	المعلومات	والشهادات	فقط «

تحديــد	الثغــرات	والمناطــق	التــي	تحتــاج	للمتابعــة	مــن	خــالل	العــودة	لقائمــة	االســئلة	لتحديــد	المعلومــات	 «
الناقصــة	واذا	مــا	تطلبــت	الحاجــه	إلجــراء	مقابلــة	أخــرى	او	متابعــة	الحالــة	الي	ســبب	مــا	ســواء	كان	طبيــًا	

او	قانونيــُا	او	نفســيًا	حســب	نطــاق	المشــروع	وصالحيــات	المنطمــة

التعامل مع الصعوبات والصدمات

قــد	يشــوب	إجــراء	المقابــالت	العديــد	مــن	التحديــات	وقــد	تطــرأ	ظــروف	غيــر	متوقعــة،	لذلــك	يجــب	اإلســتعداد	للتعامــل	مــع	
تلــك	الصعوبــات	بحكمــة	ومرونــة	وحرفيــة	مــن	دون	اإلخــالل	بمبــاديء	التوثيــق	األساســية.	فعلــى	ســبيل	المثــال،	قــد	يواجــه	
مــن	يقــوم	بالتوثيــق	مســتجيبين	عدائييــن	أو	صعبيــن	المــراس	فعليــة	محاولــة	كســب	ثقتهــم	والتحلــي	بالصبــر	والســيطرة	
علــى	الحــوار	بشــكل	الئــق.	كمــا	يجــب	اكتســاب	القــدرة	علــى	التعامــل	مــع	المشــتتات	والمقاطعــات	مــن	أفــراد	آخريــن،	فمثــاًل	
ــا	يجــب	 ــة.	كم ــاء	المقابل ــن	أثن ــراد	األســرة	المتواجدي ــال	أو	أف ــع	األطف ــل	م ــر	للتعام ــر	إحضــار	شــخص	آخ ــب	األم ــد	يتطل ق

التــدرب	علــى	إجــراء	مقابــالت	فــي	وقــت	ضيــق	أو	فــي	ظــروف	غيــر	مريحــة	مثــل	المخيمــات	والســجون.
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التعامل مع الصدمات

في	حال	ظهور	عوارض	التعرض	للصدمة	في	المستجيب/ةيجب	تحري	التالي:

إظهار	التعاطف	ولكن	ليس	بطريقة	مفرطة «

تشجيع	المستجيب/ة	على	التعبير	عن	المشاعر	واحترامها «

تغيير	مجرى	الحوار	وعمل	استراحة «

اإلنصات	االيجابي	وهي	من	أهم	مهارات	االستماع2 «

تجنب	اإلحراج	أو	إصدار	األحكام	 «

تجنب	إظهار	المشاعر	المفرطة	وتجنب	حضن	أو	لمس	الناجية	من	دون	رغبتها «

التعرف	على	األعراض	الجسدية	للصدمة،	وضرورة	تواجد	متخصصة	إن	لزم	األمر	 «

صدمات غير المباشرة

ــة	 ــد	يتعرضــون	لصدم ــات	ق ــع	الناجي ــق	والتعامــل	م ــون	بالتوثي ــار	أن	مــن	يقوم ــن	االعتب ــي	عي يجــب	وضــع	ف
بســبب	الضغوطــات	التــي	يواجهونهــا	والتعامــل	مــع	الناجيــات.	مــن	المهــم	معرفــة	األعــراض	وتالفيهــا	فــي	وقــت	

مبكــر	ومــن	ضمنهــا:

اإلرهاق	والحزن «

النسيان	وفقدان	الشعور	بشيء	والالمباالة	 «

السخرية	وفقدان	التعاطف	والثقة	باإلنسانية	 «

انخفاض	المعنويات	وفقدان	السيطرة	على	المشاعر	 «

انخفاض	القدرة	على	اإلبداع	وحل	المشاكل	وفقدان	روح	الدعابة «

أعــراض	الجســدية	األخــرى	مثــل	األرق	وصعوبــة	النــوم	واإلســترخاء	والصــداع	واإلســهال	وآالم	المعــدة	 «
وآالم	المفاصــل.

	لمزيد	من	المعلومات	عن	مهارات	االستماع	واجراء	المقابالت	الرجاء	االطالع	على	مبادئ	ومهارات	عامة	حول	توثيق	االنتهاكات	الجنسية،	 	27
http://nazra.org/node/219/	:الدائم	.الرابط	2013	النسوية،	للدراسات	نظرة
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لتجنب الصدمات

الحرص	على	مناقشة	المقابالت	أوال	بأول	مع	باقي	أفراد	الفريق «

تذكر	الهدف	من	المشروع	والتركيز	عليه «

التعامل	الجاد	مع	االحتياجات	النفسية	والجسدية	لمن	يقوم	بالمقابالت «

تعزيز	وتغذية	مصادر	اإللهام	واألمل «

إحالة	أفراد	الفريق	لالستشارة	النفسية «

نظام الدعم واإلحالة

ــة	فــي	 ــوع	مــن	التدخــالت	وإجــراء	المقابــالت	أن	تبنــي	نظــام	للدعــم	واإلحال ــى	المجموعــات	التــي	تقــوم	بمثــل	هــذا	الن عل
ــر	قائمــة	 ــدرج	مــن	مهــام	المؤسســة	التــي	تقــوم	بالتوثيــق	وتحضي ــات	وال	تن ــاج	إليهــا	الناجي األمــور	الملحــة	التــي	قــد	يحت

ــة	مناســب. ــث	ال	يمكــن	التدخــل	مــن	دون	وجــود	نظــام	إحال ــة	حي باإلحــاالت	المطلوب

نظــام	اإلحالــة	قــد	يتضمــن:	خدمــات	اجتماعيــة،	ودعــم	نفســي،	ودعــم	طبــي،	ودعــم	قانونــي،	ومســاكن	بديلــة	أو	مؤقتــة،	
ورعايــة	األطفــال،	وإغاثــة	إنســانية	مــن	مــأكل	أو	ملبــس	،	وبرامــج	توظيــف،	وخدمــات	الجئيــن،	إلــخ.

وفــي	حــال	عــدم	تواجــد	تلــك	الخدمــات،	علــى	الفريــق	خلــق	أو	بنــاء	هيــكل	خدمــات	مؤقــت	للطــواريء	مكــون	مــن	متطوعيــن	
ومتطوعــات	فــي	شــتى	المجــاالت	المطلوبــة.

تقييم وتحليل البيانات ووضع النتائج

حفظ البيانات

خلق	نظام	إلدارة	البيانات:	الحرص	على	سرية	هوية	المستجيبات	والمستجيبين «

توفر	مستودع	مادي	وإلكتروني «

الحاجة	لعمل	أرشيف	بنظام	متسلسل	إن	لزم	األمر «
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تقييم المعلومات وتحليلها ٢8   

يتم	تقييم	مصداقية	المعلومات	حسب: «

مدى	مصداقية	المصادر	األولية	والشهادات «

مدى	اتساقها	مع	أنماط	العنف	الجنسي	الموجودة «

مدى	اتساقها	مع	األدلة	الطبية «

تقييم	مسؤولية	السلطات	المعنية «

تحليل	المعلومات	لتحديد	أنماط	العنف	الجنسي	فيما	يتعلق	بالسياق	العام	حسب	ما	يلي: «

	 حسب	هوية	الضحية/الناجية-
	 حسب	مالبسات	الحوادث-
	 حسب	طبيعة	االنتهاك/	الضرر-
	 حسب	أماكن	ومواقع	حدوث	االنتهاكات-
	 حسب	هوية	الجناة		-
	 األساليب	التي	استخدمها	الجناة-
	 األسباب	الكامنة	وراء	حوادث	العنف-
	 فيما	يتعلق	بالحوادث	التي	تحدث	في	أماكن	االحتجاز-
	 فيما	يتعلق	باستجابة	الحكومة-
	 ردود	أفعال	المجموعات	المسلحة	لالدعاءات-

نتائج التوثيق

استخالص	أنماط	من	االنتهاكات	على	مدة	معينة	من	الزمن،	أو	ضد	فئة	محددة	 «

فهم	أشمل	لظروف	حدوث	االنتهاكات	وإقامة	قاعدة	معلومات	وبيانات	إحصائية «

تقييم	حجم	االنتهاكات	ومدى	إنتشارها	 «

تحديــد	الجنــاة	بطريقــة	واضحــة	ومحــددة	)أي	جهــاز	أمنــي	أو	حكومــي	و	مجموعــات	مــن	فاعليــن	 «
مجتمعييــن	أو	مجموعــات	مســلحة	بالتحديــد	تقــوم	بــأي	أنــواع	مــن	االنتهــاكات(	

متابعة	اإلجراءات	التي	تتخذها	السلطات	لمعالجة	الحالة «

فهم	التقدم	أو	التقهقر	الحاصل	في	وضع	حقوق	اإلنسان	العام «

توفير	أدلة	حول	انتهاكات	معينة	من	دون	كشف	الشهود	ومصادر	المعلومات «

 Callamard A. Monitoring and Investigating Sexual Violence. Amnesty International; 2000  28
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	فــي	قضايــا	العنــف	القائــم	علــى	أســاس	النــوع	وخاصــة	العنــف	الجنســي	مــن	كــون	مــن	يقمــن	بهــا	 تنطلــق	المناصــرة29
مدافعــات	عــن	قضيــة		شــائكة	ومــن	الطبيعــي	اســتخدام	مجموعــة	مــن	األنشــطة	الهادفــة	للدفــاع	عــن	هــذه	القضيــة	مــن	
ــم	والممارســات	 ــر	القي ــر	أو	تغيي ــن	والســعي	نحــو	التأثي ــة	المتضرري ــة	وحماي ــذه	القضي ــد	و	الدعــم	له خــالل	كســب	التأيي
والسياســات	والقوانيــن	التــي	تتصــل	بتلــك	القضيــة	بحيــث	تتشــابك	تلــك	األهــداف	مــع	الغــرض	مــن	الرصــد	والتوثيــق.

ــا	ال	 ــك	وأنه ــة	والحشــد	والتحري ــن	التعبئ ــة	م ــة	متواصل ــة	تراكمي ــار	أن	المناصــرة	عملي ــن	االعتب ــي	عي ــا	يجــب	وضــع	ف كم
ــى	المســتوى	 ــر	عل ــا	النســاء	كث ــن	فــي	قضاي ــون	فــي	الحكومــة،	ألن	الفاعلي ــن	يعمل تســتهدف	فقــط	صانعــي	القــرار	الذي
ــي:	 ــة	كالتال ــاء	اإلعــداد	ألي	قضي ــا	أثن ــه	له ــة	للمناصــرة	يجــب	التنب ــاديء	عام ــك	مب ــي.	وهنال ــي	واإلقليمــي	والدول المحل

تحديد مستوى العمل

يجب	تحديد	مستوى	العمل	الذي	نسعى	له	من	خالل	المناصرة:

تغيير	السياسات	والقوانين	 «

تغيير	الممارسات	 «

تغيير	المواقف	والقيم «

كما	ال	يمكن	اإلعداد	لخطة	المناصرة	على	المستويات	المحلية	أو	الدولية	دون	التفكير	في	مستويات	التغيير	المراد	العمل	
عليها	وقراءتها	بطريقة	نقدية	فيما	يتعلق	بمستويات	أعمق:	

التغيير	على	مستوى	األدوار	)الخدمة،	التوعية،	الضغط( «

التغيير	على	مستوى	الوعي	)الحراك	وما	أفرزه( «

على	مستوى	األدوات	على	المستوى	المحلي	والدولي	)اإلعالم	ووسائل	التواصل	،	التقارير،	إلخ( «

على	مستوى	الفاعلين	)الحكومة،	جهات	غير	نظامية،	اإلضاءة	على	انتهاكات	جديدة،	إلخ( «

علــى	مســتوى	المقاربــة	)تحالفــات،	عمــل	فــردي،	تنــوع	التكتيــكات،	إلــخ(	-	مقاربــات	تشــاركية	)إشــراك	 «
اصحــاب	المصلحــة	(	أو	مقاربــة	مبنيــة	علــى	دراســة	إحتيــاج.

تم	إقتباس	هذه	الفقرة	من	المادة	التدريبية	الخاصة	بالمناصرة	المقدمة	من	قبل	األستاذة	منار	زعيتر	أثناء	اإلجتماع	اإلقليمي	الثاني	 	29
لمراجعة	النسخة	األولى	من	الدليل	في	مايو	2016
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تحديد التحديات

يجــب	الوضــع	فــي	عيــن	اإلعتبــار	أن	المناصــرة	الدوليــة	ليســت	هــي	الحــل	دائمــا	ولكــن	يتــم	التعامــل	معاهــا	فــي	ظــل	المعيقات	
المحليــة.	لذلــك	يجــب	معرفــة	التحديــات	فــي	البيئــة	التــي	ســنقوم	بعمــل	مناصــرة	فيها:

تحديات خارجية 

كل	ما	يعيق	عمل	المنظمات	والناشطات	الالتي	يقمن	بالمناصرة	ومنها: «

إنهيار	دور	الدولة	خاصة	في	حال	النزاعات	 «

التحديات	والتغييرات	األمنية،	اإلرهاب،	هيمنة	القوات	الشرطية	والعسكرية،	إلخ «

ضعف	حماية	المدافعين	والمدافعات	عن	حقوق	اإلنسان «

الضغوط	على	عمل	المجتمع	المدني	والسياسات	االقتصادية «

تحديات داخلية

ضعــف	التنســيق	بيــن	الفاعليــن	فــي	مجــال	المناصــرة،	التحــول	باتجــاه	المقاربــات	الخدماتيــة	أي	قلــة	المنظمــات	
التــي	تقــوم	بالرصــد	والتوثيــق	للسياســات	والممارســات	مقابــل	الذيــن	يقومــون	بتقديــم	الخدمــات،	باإلضافــة	
إلــى	ضعــف	المــوارد	الماليــة	والبشــرية	فــي	مقابــل	تعــدد	وكثــرة	القضايــا	واإلشــكاليات	التــي	ال	تــوازي	إمكانيات	

المناصرة.
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أطر ومستويات المناصـرة

على المستوى الدولي

اإلجراءات الخاصة

اإلجــراءات	الخاصــة	لمجلــس	حقــوق	اإلنســان	تتمثــل	فــي	خبــراء	مســتقلون	فــي	مجــال	حقــوق	اإلنســان	
مكلفــون	بواليــات	لتقديــم	تقاريــر	ومشــورة	بشــأن	حقــوق	اإلنســان	مــن	منظــور	مواضيعــي	أو	خــاص	ببلــدان	
محــددة.	ونظــام	اإلجــراءات	الخاصــة	عنصــر	أساســي	فــي	آليــة	األمــم	المتحــدة	لحقــوق	اإلنســان	ويغطــي	جميــع	
حقــوق	اإلنســان:	المدنيــة	والثقافيــة	واالقتصاديــة	والسياســية	واالجتماعيــة.	وفــي	ســياق	االســتعراض	الــذي	
أجــراه	مجلــس	حقــوق	اإلنســان	فــي	عــام	2011	لعملــه	وأدائــه،	أعــاد	المجلــس	تأكيــد	التــزام	الــدول	بالتعــاون	
مــع	اإلجــراءات	الخاصــة	ونزاهــة	اإلجــراءات	الخاصــة	واســتقالليتها.	كمــا	أعــاد	تأكيــد	مبــادئ	التعــاون	والشــفافية	
والمســاءلة	ودور	نظــام	اإلجــراءات	الخاصــة	فــي	تعزيــز	قــدرة	مجلــس	حقــوق	اإلنســان	علــى	معالجــة	حــاالت	

حقــوق	اإلنســان.

واإلجــراء	الخــاص	إمــا	فــرد	يُســمى	»المقــرر	الخــاص«	أو	»الخبيــر	المســتقل«	وإمــا	فريــق	عامــل	مؤلــف	مــن	
ــة	 ــم	المتحــدة:	المجموع ــة	الخمــس	لألم ــات	اإلقليمي ــن	المجموع ــة	م ــن	كل	مجموع خمســة	أعضــاء،	عضــو	م
األفريقيــة،	والمجموعــة	اآلســيوية،	ومجموعــة	أمريــكا	الالتينيــة	والبحــر	الكاريبــي،	ومجموعــة	أوروبــا	الشــرقية،	

والمجموعــة	الغربيــة.

حيــث	يقــوم	المقــررون	الخــواص	بالزيــارات	الميدانيــة،	وتلقــي	الشــكاوى،	وتوجيــه	نــداءات	عاجلــة،	واألبحــاث	
ــراءات	 ــة	تنســيق	اإلج ــاع	ســنوي	للجن ــن	خــالل	إجتم ــراءات	الخاصــة	م ــن	اإلج ــا	بي والدراســات،	والتنســيق	فيم

ــاع	الســنوي	لإلجــراءات	الخاصــة.	 الخاصــة	واالجتم

ففــي	إطــار	المناصــرة	فــي	قضايــا	العنــف	الجنســي،	مــن	المهــم	الســتثمار	فــي	التعــاون	مــع	المقرريــن	الخــواص	
ــي	 ــور	الت ــرر	لألم ــر	مــن	مق ــع	أكث ــا	أيضــا	التعامــل	م ــا	يمكنن ــر	سالســة.	كم ــم	أكث ــة	إجراءاته ــث	أن	روتيني حي
ــر	 ــارة	رســمية	أو	غي ــي	زي ــة	ســواء	ف ــارات	الميداني ــة	الشــكاوى	والزي ــف	الجنســي	واســتخدام	آلي ــق	بالعن تتعل

رســمية	علــى	نفقــة	المنظمــة	المضيفــة	وعمــل	حلقــات	استشــارية	معهــم	مثــل:

المقررة	الخاصة	المعنية	بمسألة	العنف	ضد	النساءوأسبابه	وعواقبه «

المقرر	الخاص	المعني	بمسألة	االتجار	باألشخاص	ال	سيما	النساء	واألطفال «

المقررة	الخاصة	المعنية	بمسألة	بيع	األطفال	واستغاللهم	في	البغاء	والمواد	اإلباحية «

الفريق	العامل	المعني	بمسألة	التمييز	ضد	النساء	في	القانون	وفي	الممارسة «

المقرر	الخاصة	بالمدافعين	عن	حقوق	اإلنسان «

المقررين	الخواص	بالبلدان	 «

تقارير الظل

التــي	تقــدم	بشــكل	دوري	إلــى	لجنــة	الســيداو	حيــث	أنهــا،	فــي	دورة	عــام	1989،	ناقشــت	ارتفــاع	معــدل	العنــف	
ــة	 ــدان.	وفــي	عــام	1992،	اعتمــدت	اللجن ــع	البل ــة	مــن	جمي ضــد	النســاء،	وطلبــت	معلومــات	عــن	هــذه	القضي
التوصيــة	العامــة	رقــم	19	بشــأن	العنــف	ضــد	النســاء،	وطلبــت	مــن	الــدول	األطــراف	أن	تــدرج	فــي	تقاريرهــا	
ــات	 ــم	الخدم ــن	تقدي ــات	ع ــف	ضــد	النســاء،	ومعلوم ــدوث	العن ــن	ح ــة	ع ــات	إحصائي ــة	بيان ــى	اللجن ــة	إل الدوري
إلــى	الضحايــا،	والتدابيــر	التشــريعية	وغيرهــا	مــن	التدابيــر	المتخــذة	لحمايــة	النســاء	مــن	العنــف	فــي	حياتهــن	

المناصرة	و	عالقتها	بالرصد	والتوثيق
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ــف	 ــي	األســرة	والعن ــة	ف ــل	وإســاءة	المعامل ــكان	العم ــي	م ــن	التحــرش	ف ــن	م ــك	حمايته ــي	ذل ــا	ف ــة،	بم اليومي
الجنســي.	إضافــة	للتوصيــة	العامــة	رقــم	30	والتــي	أقرتهــا	اللجنــة	المعنيــة	بالقضــاء	علــى	التمييــز	ضــد	النســاء	
والمتعلقــة	بوضــع	النســاء	فــي	ســياق	منــع	نشــوب	النزاعــات	وفــي	حــاالت	النــزاع	ومــا	بعــد	إنتهــاء	النــزاع.	وهنــا	
تبــرز	أهميــة	عمليــة	الرصــد	والتوثيــق	التــي	تعتمــد	المناصــرة	علــى	نتائجهــا.	فمــن	نقــاط	ضعــف	المجموعــات	
العربيــة	فــي	هــذا	الســياق	أنهــا	غالبــًا	مــا	تقــدم	تقاريرســردية	تفتقــر	إلــى	معلومــات	وإحصــاءات	دقيقــة	لذلــك	

مــن	المهــم	أن	تتضمــن	التقاريــر	معلومــات	محــددة	مرصــودة	وموثقــة.	

اإلستعراض الدوري الشامل

ــف	مجلــس	حقــوق	اإلنســان	بــأن	 وهــي	آليــة	جديــدة	مــن	آليــات	حقــوق	اإلنســان		ومــن	خــالل	هــذه	اآلليــة	ُكلِّ
ــم	 ــي	األم ــة	والتســعين	األعضــاء	ف ــة	واألربع ــدول	المائ ــن	ال ــة	م ــى	أســاس	دوري	أداء	كل	دول يســتعرض	عل
المتحــدة	اللتزاماتهــا	وتعهُّداتهــا	فــي	مجــال	حقــوق	اإلنســان.	وهــو	تقييــم	مــن	طــرف	مجلــس	حقــوق	اإلنســان	
لمــدى	إحتــرام	الــدول	اللتزاماتهــا	فيمــا	يتعلــق	بحقــوق	اإلنســان	والمجهــودات	التــي	تقــوم	بهــا	داخليــًا	ودوليــًا	من	
أجــل	ازدهــار	ثقافــة	وممارســة	حقــوق	اإلنســان	كيفمــا	كان	صنفهــا	ســواء	سياســية،	أو	مدنيــة،	أو	إجتماعيــة،	أو	

إقتصاديــة	مــن	خــالل:

تحسين	أوضاع	حقوق	اإلنسان	على	األرض «

تحقيق	واجبات	وإلتزامات	الدولة	في	مضمار	حقوق	اإلنسان «

تقويم	التحديات	ومدى	ما	يتحقق	من	تقدم «

تعزيز	قدرة	الدولة	على	حماية	حقوق	اإلنسان «

تقاسم	الدول	أفضل	ما	لديها	من	ممارسات «

التعاون	في	تعزيز	حقوق	اإلنسان	وحمايتها «

التشــجيع	علــى	التعــاون	التــام	مــع	المجلــس	وآلياتــه	)اإلجــراءات	الخاصــة(	وغيرهــا	مــن	هيئــات	حقــوق	 «
اإلنســان	التابعــة	لألمــم	المتحــدة	)المفوضيــة	العليــا	لحقــوق	اإلنســان،	وهيئــات	المعاهــدات،	إلــخ(

ــات	 ــوق	اإلنســان،	واتفاقي ــي	لحق ــدة،	واإلعــالن	العالم ــم	المتح ــاق	األم ــد	هــو	ميث ــاري	المعتم واألســاس	المعي
حقــوق	اإلنســان	التــي	انضمــت	الدولــة	إليهــا	كدولــة	طــرف،	والتعهــدات	واإللتزامــات	الطوعيــة	مــن	جانــب	الدولة،	
باإلضافــة	إلــى	القانــون	الدولــي	اإلنســاني	النافــذ.	وال	يشــترط	مصادقــة	الــدول	علــى	المعاهــدات	والمواثيــق	
وإنمــا	تكفــي	عضويتهــا	فــي	األمــم	المتحــدة	وإلزامهــا	للــدول	بالمصادقــة	أو	عــدم	المصادقــة	علــى	التوصيــات.	
ويكمــن	ســر	النجــاح	فــي	المناصــرة	باســتخدام	هــذه	اآلليــة	فــي	قــدرة	العمــل	كمجتمــع	مدنــي	مــا	قبــل	وأثنــاء	
وبعــد	اإلســتعراض	مــن	خــالل	الحــرص	علــى	إعــداد	»تقاريــر	موازيــة«	منفــردة	أو	مشــتركة.	ومــن	المهــم	هنــا	
تجنــب	التقاريــر	الســردية	وإدراج	حقائــق	ممــا	تــم	رصدهــا	وتوثيقهــا	بشــكل	دقيــق،	باإلضافــة	إلــى	تنظيــم	

جلســات	موازيــة	والعمــل	علــى	الضغــط	لتنفيــذ	التوصيــات.	

لجنة وضع المرأة 

هــي	عبــارة	عــن	لجنــة	فنيــة	تابعــة	للمجلــس	اإلقتصــادي	واإلجتماعــي	لألمــم	المتحــدة.	تأسســت	فــي	العــام	
1946	وهــي	تعتبــر	الهيئــة	األساســية	الرئيســية	المخصصــة	حصــرأ	لصنــع	السياســة	العالميــة	فيمــا	يتعلــق	
بالمســاواة	مــا	بيــن	الجنســين	والنهــوض	بالنســاء.	تهــدف	لجنــة	وضــع	المــرأة	إلــى	إعــداد	التوصيــات	والتقاريــر	
للمجلــس	حــول	تعزيــز	حقــوق	المــرأة	فــي	المجــال	السياســي	واإلقتصــادي	والمدنــي	واالجتماعــي	والتعليمــي.	
ــورك	 ــة	نيوي ــدول	األعضــاء	فــي	المقــر	الرئيســي	لألمــم	المتحــدة	فــي	مدين ــي	ال وفــي	كل	عــام	يجتمــع	ممثل
ــة	ووضــع	 ــر	عالمي ــات	ووضــع	معايي ــد	التحدي ــن	الجنســين	وتحدي ــا	بي ــي	مجــال	المســاواة	م ــم	التقــدم	ف لتقيي

سياســات	ملموســة	لتعزيــز	المســاواة	مــا	بيــن	الجنســين	وتمكيــن	النســاء	فــي	جميــع	انحــاء	العالــم.
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ــي	 ــة	الت ــع	ذات	األلوي ــول	المواضي ــا	ح ــق	عليه ــو	االســتنتاجات	المتف ــرأة	ه ــة	وضــع	الم ــج	الرئيســي	للجن المنت
يتــم	تحديدهــا	لــكل	عــام.	كمــا	تحتــوي	تلــك	االســتنتاجات	علــى	تقييــم	للتقــدم	وكذلــك	التحديــات	والثغــرات.	
وهــي	تحتــوي	بالتحديــد	علــى	مجموعــة	مــن	التوصيــات	الملموســة	كــي	تعمــل	الحكومــات	والهيئــات	الحكوميــة	
الدوليــة	وغيرهــا	مــن	المؤسســات	والفاعليــن	فــي	المجتمــع	المدنــي	وجهــات	معنيــة	أخــرى	علــى	تنفيذهــا	علــى	

المســتويات	الدوليــة	والوطنيــة	واالقليميــة	والمحليــة.

ــا	حقــوق	 باإلضافــة	إلــى	االســتنتاجات	المتفــق	عليهــا	تقــوم	اللجنــة	بتبنــي	العديــد	مــن	القــرارت	حــول	قضاي
اإلنســان.كما	يتــم	تقديــم	التقريــر	الســنوي	للجنــة	إلــى	المجلــس	اإلقتصــادي	واإلجتماعــي	ليتــم	إعتمــاده.	وقــد	
كان	موضــوع	العــام	المنصــرم	بعنــوان	»ارتبــاط	تمكيــن	النســاء	بالتنميــة	المســتدامةّ		الــذي	يشــكل	األولويــة	
للجنــة	وضــع	المــرأة.	ويجــدر	اإلشــارة	إلــى	أن	أهميــة	هــذه	اللجنــة	تكمــن	فــي	ترســيخ	إســتراتجية	األمــم	المتحدة	
بالنســبة	لوضــع	النســاء	ومــن	المهــم	بالنســبة	للعامــالت	فــي	مجــال	المناصــرة	مــن	منظمــات	ومجموعــات	بنــاء	
شــبكات	وتحالفــات	والحــرص	علــى	الحضــور	علــى	شــكل	تحالفــات	ألنهــا	أقــوى	مــن	دول	أو	منظمــات	مســتقلة.

القرار 1325

إن	مجلــس	األمــن	يعقــد	إســتعراضًا	علــى	المســتوى	الــوزاري	كل	خمــس	ســنوات	لتقييــم	التقــدم	المحــرز	فــي	
تنفيــذ	القــرار	1325	ولتجديــد	اإللتزامــات	ومعالجــة	العقبــات.	فالقــرار	األخير	أكد	علــى	ضرورة	التقيــد	بإلتزامات	
الــدول	األطــراف	فــي	إتفاقيــة	القضــاء	علــى	جميــع	أشــكال	التمييــز	ضــد	النســاء	وبروتوكولهــا	اإلختيــاري.	وأشــار	
إلــى	أهميــة	المشــاركة	المجديــة	للنســاء	فــي	الجهــود	المبذولــة	لمنــع	نشــوب	الصراعــات	وحلهــا	وإعــادة	البنــاء	
فــي	أعقابهــا.	كمــا	رحــب	القــرار	بالتركيــز	علــى	تحقيــق	المســاواة	بيــن	الجنســين	وتمكيــن	المــرأة	والفتــاة	فــي	
ــدول	بعمــل	خطــط	وطنيــة	للطــواريء	 ســياق	خطــة	التنميــة	المســتدامة	لعــام	2030.	باالضافــة	إلــى	حــث	ال

حيــث	يمكــن	لمــن	يقــوم	بالمناصــرة	بالضغــط	علــى	دولهــا	محليــًا	لتنفيــذ	تلــك	الخطــط.	

ــي	 ــوارد	الت ــا	والم ــذ	به ــي	تأخ ــادئ	الت ــم	االســتراتيجيات	والمب ــى	تقيي ــدول	األعضــاء	عل ــرار	ال ــث	الق ــك	ح كذل
ــل	 ــادة	تمثي ــى	زي ــه	إل ــق	بالنســاء	والســلم	واألمــن،	مجــددًا	دعوت ــج	المتعل ــذ	البرنام ــي	مجــال	تنفي توفرهــا	ف
ــع	 ــات	من ــة	وفــي	آلي ــة	والدولي ــة	واإلقليمي ــع	القــرار	فــي	المؤسســات	الوطني ــع	مســتويات	صن النســاء	فــي	جمي
نشــوب	الصراعــات	وحلهــا.	كمــا	شــجع	المجلــس	الجهــات	الداعمــة	لعمليــات	الســالم	علــى	تيســير	اإلدمــاج	الفعــال	
للنســاء	فــي	وفــود	األطــراف	المتفاوضــة	فــي	مباحثــات	الســالم.	وحــث	القــرار	األعضــاء	علــى	زيــادة	التمويــل	
الــذي	تقدمــه	فيمــا	يتصــل	بمســألة	النســاء	والســالم	واألمــن.	كمــا	شــجع	المجلــس	الــدول	األعضــاء	ومنظومــة	
األمــم	المتحــدة	علــى	كفالــة	مشــاركة	النســاء	فــي	وضــع	اســتراتيجيات	لمكافحــة	اإلرهــاب	والتطــرف	المصحــوب	

بالعنــف،	بمــا	فــي	ذلــك	مــن	خــالل	مكافحــة	التحريــض	وغيــر	ذلــك	مــن	األنشــطة	الهدامــة.	

ويعــزز	هــذا	القــرار	خصوصيــة	العنــف	الجنســي	فــي	دول	النــزاع	ورحــب	القــرار	بالجهــود	التــي	يبذلهــا	األميــن	
ــداء	الجنســيين	مــن	 ــي	تقضــي	بعــدم	التســامح	إزاء	حــوادث	اإلســتغالل	واإلعت ــذ	سياســته	الت العــام	فــي	تنفي
جانــب	حفظــة	الســالم	التابعيــن	لألمــم	المتحــدة.	وحــث	البلــدان	المســاهمة	بأفــراد	شــرطة	وبقــوات	علــى	توفيــر	
التدريــب	الصــارم	وفــرز	أفــراد	حفــظ	الســالم	التابعيــن	لهــا	وإجــراء	تحريــات	ســريعة	ومســتفيضة	بشــأن	األفــراد	

النظامييــن.

الممثلة الخاصة في مجلس األمن المعنية بالعنف الجنسي في حاالت النزاع

ــدور	المتحــدث	 ــزاع	ب ــة	بالعنــف	الجنســي	فــي	حــاالت	الن ــن	العــام	المعني ــة	الخاصــة	لألمي ــب	الممثل يقــوم	مكت
الرســمي	والجهــة	السياســية	التــي	تقــوم	بالدعــوة	إلــى	مكافحــة	العنــف	الجنســي	المرتبــط	بالنزاعــات.	وتــرأس	

.)UN-Action(	النــزاع	حــاالت	فــي	الجنســي	العنــف	لمكافحــة	المتحــدة	األمــم	مبــادرة	المكتــب

ــة	عــن	 ــزاع	هــي	المســؤولة،	بالنياب ــي	حــاالت	الن ــف	الجنســي	ف ــة	بالعن ــة	الخاصــة	المعني ــون	الممثل ــث	تك حي
ــر	: ــس	األمــن	عب ــرارات	مجل ــذ	ق ــى		تنفي ــام،	عــن	التشــجيع	عل ــن	الع األمي

المناصرة	و	عالقتها	بالرصد	والتوثيق
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ضمــان	جمــع	منهجــي	لمعلومــات	دقيقــة	وموضوعيــة	وموثــوق	بهــا	ومتاحــة	عــن	العنــف	الجنســي	 «
المتصــل	بالنزاعــات	المرتكبــة	ضــد	النســاء	والرجــال		واألطفــال	فــي	جميــع	الحــاالت	المثيــرة	للقلــق

تشجيع	اتخاذ	المزيد	من	اإلجراءات	في	الوقت	المناسب	من	أجل	منع	العنف	الجنسي «

وضع	إستراتيجيات	شاملة	لمكافحة	العنف	الجنسي «

ــر	 ــرار	فــي	سلســلة	قــرارات	تُســّلم	باألث ــب	بقــرار	مجلــس	األمــن	1888	)2009(،	وهــو	ق ــد	ُأنشــئ	المكت وق
الضــار	الــذي	يحدثــه	العنــف	الجنســي	فــي	حــاالت	النــزاع	علــى	المجتمعــات	المحليــة،	وتعتــرف	بــأن	هــذه	الجريمــة	
تقــوّض	جهــود	الســالم	واألمــن	والتعميــر	بعــد	إنتهــاء	النــزاع.		وتــدل	هــذه	القــرارات	علــى	حــدوث	تغيّــر	فــي	
نظــرة	المجتمــع	الدولــي	إلــى	العنــف	الجنســي	المرتبــط	بالنــزاع،	وفــي	تعاملــه	معــه.	إذ	لــم	يعــد	يُنظــر	إليــه	
بوصفــه	أحــد	منتجــات	الحــرب	التــي	ال	يمكــن	تجنّبهــا،	بــل	أصبــح	يُعتبــر	جريمــة	يمكــن	تجنّبهــا	ويعاقــب	عليهــا	

القانــون	الدولــي	لحقــوق	اإلنســان.

ــت	 ــب	وتول ــة	خاصــة،	الســيدة	مارغــوت	فالســتروم	مــن	الســويد،	المكت وفــي	أبريــل	2010،	أنشــأت	أول	ممثل
منصــب	المتحدثــة	الرســمية	بإســم	األمــم	المتحــدة	وقامــت	بالدعــوة	السياســية	فــي	هــذه	المســألة.	وقــد	حــدّدت	
للمكتــب	خمــس	أولويــات.	وفــي	ســبتمبر	2012،	حّلــت	محلهــا	زينــب	هــوى	بانغــورا،	مــن	ســيراليون،	كممثلــة	
ــي	 ــا	يل ــة	سادســة.	وفيم ــت	أولوي ــزاع،	وأضاف ــاالت	الن ــي	ح ــف	الجنســي	ف ــة	بالعن ــام	معني ــن	الع خاصــة	لألمي

أولويــات	المكتــب	الســت:

وضع	حد	لإلفالت	من	العقاب	على	العنف	الجنسي	في	حاالت	النزاع،	وذلك	بمساعدة	السلطات	الوطنية	 «
على	تعزيز	المحاسبة	الجنائية	واالستجابة	الحتياجات	الضحايا	وتقوية	القدرات	القضائية

حماية	وتمكين	المدنيين	الذين	يواجهون	العنف	الجنسي	في	حاالت	النزاع،	ال	سيما	النساء	والفتيات	 «
الالتي	تستهدفهن	هذه	الجريمة	بشكل	غير	متناسب

تشجيع	ملكية	البلدان	لزمام	األمور،	بتعزيز	قدرة	حكوماتها	على	وضع	وتنفيذ	إستراتيجيات	مكافحة	 «
العنف	الجنسي

زيادة	االعتراف	باالغتصاب	بوصفه	أسلوبًا	ونتيجة	للحرب،	وذلك	عن	طريق	أنشطة	التوعية	على	 «
الصعيدين	الدولي	والقطري

مواءمة	إستجابات	األمم	المتحدة	من	خالل	مبادرة	األمم	المتحدة	لمكافحة	العنف	الجنسي	في	حاالت	 «
النزاع			)UN-Action(	وهي	شبكة	مؤلفة	من	جهات	التنسيق	في	13	وكالة	من	وكاالت	األمم	المتحدة	

تقوم	بتعزيز	البرمجة	والدعوة	بشأن	هذه	المسألة	في	جدول	أعمال	األمم	المتحدة	عمومًا

المحكمة الجنائية الدولية 

ــاول	 ــذي	يتن ــدول	لإلنضمــام	إلــى	نظــام	رومــا	األساســي	ال ــا	مــن	خــالل	الضغــط	علــى	ال تكــون	المناصــرة	هن
العنــف	الجنســي	فــي	وقــت	النــزاع		حيــث	البــد	مــن	إنضمــام	ومصادقــة	الــدول	لنظــام	رومــا	ليتــم	إلــزام	الــدول	

بمــا	جــاء	فيهــا.
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إستراتيجيات متفرقة وال سيما ما يرتبط بدول النزاع 

استغالل	لجان	تقصي	الحقائق	التي	يتم	انشائها	من	خالل:

الضغط	لتعميم	منظورالنوع	في	لجان	تقصي	الحقائق «

الضغط	لكي	تشمل	مهام	لجان	تقصي	الحقائق	جلسات	إستماع	للنساء	ضحايا	العنف	الجنسي «

إشتمال	لجان	إختيار	أعضاء	لجنة	تقصي	الحقائق	على	نساء «

تعريف	العنف	الجنسي	على	أنه	جريمة	محددة	يجب	التحقيق	فيها «

إنشاء	وحدة	للشؤون	الجنسانية «

وضع	سياسات	لحماية	الشهود	وللدعم	النفسي	واالجتماعي	تكون	مراعية	للجوانب	الجنسانية «

المناصرة	و	عالقتها	بالرصد	والتوثيق
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على المستوى المحلي

فــي	الســياقات	المحليــة	غالبــًا	مــا	تقــوم	أنشــطة	المناصــرة	بالعمــل	علــى	الضغــط	مــن	أجــل	إقــرار	أو	إســتحداث	
قوانيــن	وسياســات	علــى	المســتوى	المحلــي	مثــل	أنشــطة	التوعيــة	مــن	مؤتمــرات،	حلقــات	دراســية	وورشــات	
عمــل.	باإلضافــة	إلــى	نشــر	اإلصــدارات	مــن	النشــرات،	البيانــات	،	تقاريــر،	أبحــاث.	وبشــكل	عــام	مــن	المهــم	فــي	
عمليــة	المناصــرة	علــى	المســتوى	المحلــي	العمــل	والتنســيق	مــع	الجهــات	التاليــة	حســب	نطــاق	عمــل	وإمكانيــة	

كل	جهــة	أو	منظمــة:

العمــل	مــع	اإلعــالم،	كونــه	مصــدر	هــام	للمعلومــات	كمــا	أنــه	مــن	األدوات	المســاعدة	لنشــر	المعلومــات	 «
التــي	تــم	رصدهــا،	مــع	تفــادي	إلحــاق	الضرربســبب	طريقــة	تنــاول	االعــالم	لقضايــا	العنــف	الجنســي.	
لذلــك	مــن	المهــم	العمــل	علــى	تدريــب	اإلعــالم	عــن	كيفيــة	تنــاول	تلــك	الجرائــم.	ومــن	المهــم	أيضــًا	
إســتخدام	وســائل	التواصــل	اإلجتماعــي	وأهميتهــا	اليــوم	فــي	تعزيــز	الوعــي	وكشــف	االنتهــاكات.	كمــا	
أنهــا	أداة	ناجعــة	للوصــول	إلــى	النــاس	وإســتخدام	األدوات	البصريــة	)الفيديــو،	والمــواد	الوثائقيــة،	

ــي(	 والســبوت	اإلذاعــي	والتلفزيون

عمــل	عرائــض	وهــي	مــن	األدوات	الهامــة	إال	انــه	وبعــد	الحصــول	علــى	التواقيــع	وكســب	الــرأي	العــام	 «
وتســليط	الضــوء	علــى	القضيــة	تتوقــف	العديــد	مــن	الحمــالت	عنــد	مرحلــة	توقيــع	العريضــة	وال	يعرفون	
مــاذا	بعــد	إنشــاء	العريضــة	وتوقيعهــا.	لذلــك	مهــم	التفكيــر	مســبقًا	هــل	الوصــول	إلــى	عــدد	معيــن	مــن	
الموقعيــن	هــدف	بحــد	ذاتــه	أم	هــو	تكتيــك	مــن	المهــم	ان	يكــون	لــه	عالقــة	وصلــة	بالخطــوات	القادمــة	

لتحقيــق	الهــدف

التنسيق	والعمل	مع	القضاة	من	خالل	توعيتهم	باإلتفاقيات	الدولية	وكيفية	إستخدامها «

العمــل	مــع	المحاميــن	خاصــة	فــي	ظــل	الحاجــة	لمحاميــن	إلســتخدام	اإلتفاقيــات	الدوليــة	فــي	المرافعــات	 «
ولتقديــم	الدعــم	القانونــي	للضحايا/الناجيــات	

ــات	 « ــا	لمقارب ــل	وفق ــم	للعم ــن	خــالل	تدريبه ــون	م ــاذ	القان ــي	إنف ــع	الشــرطة	والمســؤولين	ف ــل	م العم
ــوق	اإلنســان	 حق

العمــل	مــع	الرجــال	فــي	قضايــا	العنــف	الجنســي،	ســواء	علــى	مســتوى	التوعيــة،	أو	إدماجهــم	كشــركاء	 «
فــي	عمليــة	الضغــط	والمناصــرة.	

ــراء	 « ــف	الجنســي،	أو	إج ــم	العن ــدم	تجري ــة	أو	ع ــن	تميززي ــود	قواني ــى	وج ــا	عل ــان	إم ــع	البرلم ــل	م العم
تعديــالت	تشــريعية	أو	خلــق	تشــريعات،	وتعزيــز	دور	البرلمــان	لمراقبــة	عمــل		وإســتراتيجيات	الحكومــات.		

خطــط	العمــل	الوطنيــة	والعمــل	علــى	إشــتمالها	علــى	قضايــا	مناهضــة	العنــف	الجنســي	ومنهــا	الخطــة	 «
الوطنيــة	الخاصــة	بالقــرار	1325  

بناء	شراكات	محلية	وإقليمية	ومحلية «
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المشــاريع	التاليــة	مقترحــة	مــن	قبــل	المشــاركات	فــي	االجتمــاع	االقليمــي	الثانــي	
الــذي	إنعقــد	فــي	لبنــان	2016	حيــث	تعتمــد	منهجيتهــا	علــى	مــا	جــاء	فــي	الدليــل.	

ملحـــــــــــــق
 مشاريـع الرصـد 
والتوثيــــــــق
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مشروع المشاركات من األردن – لبنان – المغرب

المشروع يتعلق بالغاء المادة 308 من القانون الجنائي األردني التي تسمح بزواج المغتصب بالضحية

ــه	 ــة	زواج ــي	حال ــة	االغتصــاب	ف ــب	لجريم ــي	المرتك ــرم	الجان ــذي	ال	يج ــي	ال ــون	الجنائ ــل	القان ــدف:	تعدي اله
ــاب. ــن	العق ــالت	م ــه	اإلف ــول	ل ــة	أي	يخ بالضحي

ــل،	 ــوق	الطف ــة	حق ــود	2-5،	اتفاقي ــة	CEDAW		البن ــة	الدولي ــي:	االتفاقي ــار	الدول ــة:	اإلط ــة الحقوقي المرجعي
ــف	ضــد	النســاء ــي	لمناهضــة	العن اإلعــالن	العالم

السياق العام: 

ازدواجية	المرجعية «

غياب	ثقافة	تجريم	العنف	الجنسي «

السياســة	العامــة	للدولــة	التــي	تجعــل	مــن	المــرأة	مواطنــة	مــن	الدرجــة	الثانيــة	وغيــاب	المســاواة	الفعلية	 «
بين	الجنســين	

الثقافــة	الذكوريــة	التــي	تبــرر	العنــف	الجنســي	ضــد	النســاء	وتجعــل	مــن	النســاء	هــن	المســؤوالت	عــن	 «
ذلــك.

مدة المشروع:	سنة

الموارد البشرية:	نساء	ورجال

تكويــن الفريــق:	مدربيــن	فــي	إجــراء	مقابــالت	مــع	الناجيــات	قاصــرات	وبالغــات،	محامييــن	ومحاميــات،	قانونيين،	
أطبــاء،	مختصيــن	فــي	الطــب	النفســي	وأخصائييــن	اجتماعييــن،	أطبــاء	شــرعيين.	مدربيــن	فــي	إجــراء	مقابــالت	

مــع	الناجيــات	قاصــرات	وبالغات

الموافقــة الواعيــة:	وضــع	االســتمارة	الخاصــة	بإجــراء	المقابــالت	مــع	الضحايــا	مــع	الحفــاظ	علــى	الســرية	
والحــرص	علــى	الموافقــة	الواعيــة

االســتمارة:	تشــتمل	علــى	عمــر	الفتــاة،	عالقــة	المغتصــب	بالضحيــة،	الوضــع	االجتماعــي	للمغتصــب	والضحيــة،	
الوضــع	االقتصــادي،	وضعيــة	أســرة	الضحيــة	)االســتقرار،	المســتوى	التعليمــي	للضحيــة	والجانــي،	طبيعــة	عمــل	
الضحيــة	والجانــي،	المنطقــة	الجغرافيــة	لســكن	الضحيــة	والجانــي،	مــكان	وقــوع	االغتصــاب	وتاريخــه،	الفتــرة	
الزمنيــة	بيــن	وقــوع	االغتصــاب	وتحريــر	الشــكوى	أو	التزويــج،	كيــف	اكتشــفت	األســرة	االغتصــاب،	مــن	حــرك	
الشــكوى/	األســرة/	المدريــة/	جمعيــة،	مــن	كان	مــع	التزويــج	داخــل	أســرة	الضحيــة	ومــن	كان	ضــد،	هــل	الضحية	

او	الناجيــة	كانــت	موافقــة	علــى	التزويــج	ولمــاذا؟

إســتطالع رأي:	عمــل	اســتطالع	رأي	لمعرفــة	مــن	هــو	مــع	تزويــج	المغتصبــة	مــن	الجانــي	ومــن	هــو	ضــد	ذلــك.	
واألســباب	والمبــررات	لــكل	منهمــا.	يشــمل	االســتطالع:	كافــة	االعمــار+	الجنــدر+	المســتوى	التعليمــي	وطبيعــة	

العمــل	والمنطقــة	الجغرافيــة.	ويشــمل	أيضــًا	رجــال	الديــن	ونشــطاء	حقوقييــن.

خطة الرصد والتوثيق: 

ــاة،	ومقدمــي	الرعايــة	االجتماعيــة	والصحيــة	والنفســية	 « ــا	االغتصــاب،	والجن إجــراء	مقابــالت	مــع	ضحاي
والطبيــة

73



» 

اجراء	مقابالت	مع	منظمات	المجتمع	المدني	)النسوية	والحقوقية( «

تحليل	االحكام	الصادرة	في	المادة	والقوانين	المقارنة «

الرجوع	واالطالع	على	دراسات	سابقة	في	المادة. «

احصائيات	حول	عدد	قضايا	االغتصاب	والقرارات	واألحكام	الصادرة	من	المحاكم. «

احصائيات	حول	عدد	حاالت	الطالق	للفتيات	المتزوجات	من	المغتصب	والمدة	الزمنية	للزواج. «

احصائيات	حول	عدد	حاالت	االنتحار. «

رصد	تعاطي	اإلعالم	مع	القضية «

تحليل	لعملية	الرصد	والتويق «

إصدار	تقرير	 «

وضع	خطة	المناصرة «

ملحق مشاريع الرصد والتوثيق
اجراء	مقابالت	مع	منظمات	المجتمع	المدني	)النسوية	والحقوقية( «

تحليل	االحكام	الصادرة	في	المادة	والقوانين	المقارنة «

الرجوع	واالطالع	على	دراسات	سابقة	في	المادة. «

احصائيات	حول	عدد	قضايا	االغتصاب	والقرارات	واألحكام	الصادرة	من	المحاكم. «

احصائيات	حول	عدد	حاالت	الطالق	للفتيات	المتزوجات	من	المغتصب	والمدة	الزمنية	للزواج. «

احصائيات	حول	عدد	حاالت	االنتحار. «

رصد	تعاطي	اإلعالم	مع	القضية «

تحليل	لعملية	الرصد	والتويق «

إصدار	تقرير	 «

وضع	خطة	المناصرة «

ملحق مشاريع الرصد والتوثيق
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مشروع المشاركات من العراق - اليمن

توثيق ورصد االنتهاكات خاصة العنف الجنسي الذي تتعرض له النساء أثناء النزاعات

الخلفيــة:		شــهد	العــراق	فــي	الســنوات	األخيــرة	2014-2016	هجمــة	إرهابيــة	شرســة	مــن	قبــل	داعش	تســببت	
فــي	مقتــل	اآلالف	مــن	المواطنيــن	العراقييــن	فــي	األنبــار	والموصــل	وديالــي	وصــالح	الديــن	واغتصــاب	المئــات	
مــن	النســاء	والفتيــات.	وقــد	أدت	هــذه	الصراعــات	إلــى	نــزوح	كبيــر	جــدًا	يقــدر	حســب	إحصائيــة	األمــم	المتحــدة	
يـــ	6	مليــون	فــي	تقريرهــا	نهايــة	2016	وحســب	إحصائيــة	وزارة	التخطيــط	العراقيــة	فــإن	60	%	مــن	النازحيــن	
هــن	مــن	النســاء	والفتيــات	وأصبحــن	معيــالت	ألســرهن.	وقــد	تعرضــن	للكثيــر	مــن	االنتهــاكات	األخــرى	فــي	
أماكــن	النــزوح	وخصوصــًا	العنــف	الجنســي	مــن	)اغتصــاب،	تحــرش،	تزوبــج	قاصــرات،	تزويــج	قســري،	تزويــج	

مؤقــت،	إتجــار،	أمــراض	جنســية(.

ــزوح	و	 ــاء	الن ــزاع	وأثن ــاء	الن الهــدف العــام:	توثيــق	ورصــد	االنتهــاكات	الجنســية	التــي	تعرضــت	لهــا	النســاء	أثن
ــة	مــن	خــالل	تغييرالسياســات. تحســين	الحماي

األهداف الفرعية: 

تحسين	حماية	حقوق	النساء	المعنفات	أثناء	النزاع	والنزوح «

توثيق	ورصد	االنتهاكات	الجنسية «

إطــالق	حملــة	مناصــرة	لتغييــر	السياســات	الخاصــة	)اإلجهــاض	اآلمــن،	تســجيل	االطفــال	الذيــن	ولــدوا	 «
نتيجــة	العنــف	الجنســي،	التعويضــات	الماديــة	والمعنويــة(

الفترة الزمنية:	من	حزيران	2016-	حزيران	2017

ــرة،	 ــة	االس ــز	حماي ــرة،	مراك ــرة	الهج ــة،	دائ ــة	محلي ــات،	حكوم ــات	النازح ــاء	والفتي ــتهدفة:	النس ــات المس الفئ
ــة. ــرة	الصح ــة،	دائ ــة	ووطني ــبكات	محلي ــان،	ش ــوق	اإلنس ــب	حق ــالم،	مكات ــات	،	االع منظم

الخطوات التنفيذية: 

اختيــار الفريــق:	مــن	أطبــاء،	منظمــات،	اعالمييــن،	نازحــات،	باحــات،	محاميــن،	حكومة	ضمــن	معاييــر	ومواصفات	
خاصــة	وهــي	الموضوعيــة،	المرونــة،	الحياديــة،	التفــرغ،	مهــارات	التواصــل،	القــدرة	علــى	العمــل	تحــت	الضغوط		

مــع	مراعــاة	موضــوع	الجندر.

تدريب الفريق: عقد	ورشة	تدريبية	للفريق	لمدة	خمسة	أيام	تتضمن:

معلومــات	عــن	المنظمــة،	معاييرحقــوق	اإلنســان	المحليــة	والدوليــة،	معلومــات	عــن	االنتهــاكات،	 «
اإلجــراءات	العمليــة	للتوثيــق	)مقابــالت،	توثيــق	المقابلــة،	عمــل	إســتمارة	نموذجيــة	تخــص	االنتهــاكات،	

ــم. ــة	والتقيي ــة،	المتابع ــات	،	نظــام	االحال ــات	والصدم ــع	الصعوب ــل	م التعام

تدريــب	باحثــات	عــن	العنــف	الجنســي	)التحضيــر	للمقابــالت،	االســتماع،	التعامــل	مــع	الصدمــات،	الموافقة	 «
الواعيــة،	مهــارات	اجــراء	المقابالت

تحديد نطاق العمل: المناطق	والفئات	المستهدفة

ملحق	مشاريع	الرصد	والتوثيق
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تقييم المخاطر ووضع الخطط البديلة

تحديد المعلومات المطلوبة والموارد: 

مصادر مباشرة:	إجراء	مقابالت/	منظمات	تعمل	بنفس	الموضوع/	حكومات	محلية،	مجالس	بلدية.	

مصــادر ثانويــة:	تقاريــر	طبيــة/	صــور/	تصريحــات	حكوميــة،	ادلــة	ماديــة،	إفــادات	رســمية،	تقاريــر	منظمــات	
دوليــة،	طــب	شــرعي.

 مصــادر أخــرى:	إعــالم،	إجــراء	مقابــالت	بؤريــة	مجتمعيــة	مــن	خــالل	الزيــارات،	مراقبــة	التشــريعات	والسياســات	
لمحلية. ا

عقــد	جلســات	12	جلســة	نقاشــية	مــع	النازحــات	لعــدد	300	نازحــة	فــي	كل	جلســة	25	امــرأة	مــن	عمــر	 «
14-	50	ســنة.	خصوصــا	فــي	مواضيــع	العنــف	الجنســي،	التحــرش،	األمــراض	الجنســية	

عقــد	جلســات	تركيــز	مــع	النســاء	المتعرضــات	للعنــف	الجنســي	مــن	أجــل	موضــوع	التوثيــق	والهــدف	منــه	 «
والفائــدة	المرجــوة	منــه.

إجــراء	مقابــالت	فرديــة	مــع	ضحايــا	العنــف	وتويــق	الحــاالت	مــن	خــالل	اســتمارة	خاصــة	أعــدت	مســبقا	 «
ــق. ــل	التوثي ــة	كل	تفاصي مراعي

تفريــغ المعلومــات وتحليلهــا:	مــن	قبــل	الفريــق	المشــكل	وإنشــاء	قاعــدة	معلومــات	وبيانــات	إحصائيــة	تشــمل	
تقييــم	حجــم	االنتهــاكات/	مــدى	انتشــارها/	ظــروف	حدوهــا/	تحديــد	الجهــات/	متابعــة	الســلطات.

إعداد	الدراسة	لتكون	مهيئة	الستخدامها	في	حملة	المناصرة «

المناصرة: 

الضغط	على	الحكومة	لتغيير	السياسات	من	أجل	معالجة	االنتهاكات	التي	تعرضت	لها	النساء، «

الضغــط	علــى	الحكومــة	مــن	اجــل	إيقــاف	االنتهــاكات	خاصــة	إذا	كانــت	االنتهــاكات	صــادرة	مــن	جهــات	 «
تحــت	ســيطرة	الحكومــة،

تكوين	تشبيك	مع	منظمات	وجهات	فاعلة	تعمل	بنفس	الموضوع « 	-

تدريب	نهائي	على	كتابة	تقرير	الظل. « 	-
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مشروع المشاركات من ليبيا

اإلشكالية:	تزويج	القاصرات		

تحديــد مجتمــع الدراســة:	مدرينــة	بنغــازي-	شــرق	ليبيــا	منطقــة	نــزاع	مســلح	فــي	الفتــرة	مــن2-15	ســبتمبر	
2015

تداعيات هذه الظاهرة: 

تتعرض	الفتيات	الصغيرات	اللواتي	يتم	تزويجهن	إلى	األذى	النفسي	والمعنوي	والجسدي. «

غالبــا	مــا	يكــون	الــزواج	القصــري	بدافــع	الخــوف	مــن	االســرة	علــى	الفتــاة	أو	الفقــر	أو	النــزوح	فــي	أماكــن	 «
النــزاع	المســلح.

تفقــد	الفتــاة	التــي	تتعــرض	للــزواج	المبكــر	والقســري	إلــى	الكثيــر	مــن	الحقــوق	الشــرعية	واالجتماعيــة	 «
والمدنيــة	وتحــرم	مــن	الدراســة	والحصــول	علــى	فــرص	عمــل	جيــدة.

الدافع لدراسة وتوثيق هذه المشكلة:

ــات	 ــد،	وأخصائي ــاء	وتولي ــات	نس ــات	وطبيب ــن	محامي ــي	م ــع	المدن ــي	المجتم ــطات	ف ــن	الناش ــر	م ــظ	الكثي الح
ــك	 ــن	األســر.	كذل ــرة	م ــزواج	ومشــاكل	كثي ــد	ال ــر	بع ــرر	حــاالت	الطــالق	المبك ــى	تك ــدارس	إل ــات	بالم اجتماعي
الحظــت	بعــض	المنظمــات	والجمعيــات	الخيريــة	التــي	تعتنــي	بالعائــالت	النازحــة	مــن	مناطــق	النــزاع	المســلح	
أن	كثيــر	مــن	األســر	تقــدم	علــى	تزويــج	بناتهــم	القاصــرات	وذلــك	بدافــع	الخــوف	عليهــن	مــن	التعــرض	إلــى	

ــر. ــوز	والفق ــزوح	وبســبب	الع ــات	الن ــل	مخيم االعتداءالجنســي	داخ

الخطوات العملية للتوثيق:

تم	دعوة	عضوات	شبكة	مدافعات	عن	حقوق	المرأة	في	ليبيا	وعرض	موضوع	والتوثيق. «

تــم	االتفــاق	علــى	القيــام	بدراســة	ميدانيــة	لرصــد	هــذه	الحــاالت	مــن	خــالل	إعــداد	اســتمارة	مســح	لعينــة	 «
مــن	داخــل	بعــض	مــدارس	التعليــم	المتوســط	لإلنــاث	و	مخيمــات	النــزوح.

ــزواج	 « ــات	ال ــات	وأذون ــدد	المطلق ــع	الدراســة	لرصــد	ع ــم	مجتم ــن	داخــل	محاك ــات	م الســتعانة	بأخصائي
ــرات	الســن. ــات	صغي للفتي

بعــد	جمــع	البيانــات	عــن	طريــق	اســتمارة	المســح	تــم	تحليــل	البيانــات	والوصــول	إلــى	نتائــج	المســح	.	 «
ــا	بعــد	 ــا	جميع ــم	توثيقه ــة	ت ــا	قليل ــاك	بالفعــل	حــاالت	زواج	مبكــر	لكنه ــى	أن	هن ــم	التوصــل	إل ــث	ت حي

موافقــة	الحــاالت	نفســها.

ملحق	مشاريع	الرصد	والتوثيق
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مشروع المشاركات من السعودية

مشروع	مشاركات	من	السعودية «

اإلشكالية:	حالة	عنف	أسري «

خطوات	التوثيق: «

رصد	الحالة	 «

تشكيل	فريق	العمل «

ــات	 « ــن	آلي ــة،	لفــت	النظــر	للمشــكلة،	إصــدار	قواني ــة	الحال ــق:	حماي ــن	الرصــد	والتوثي ــدف	م ــد	اله تحدي
ــة. ــع	الوالي ــل	م ــل	وتتعام ــن	تجــرم	الفع ــي	المستشــفيات،	اصــدار	قواني ــة	ف حماي

جمع	البيانات	 «

المدة	الزمنية:	ال	يوجد	وقت	محدد «

تحديد	موضوع:	عنف	جنسي	داخل	االسرة	)مجتمعي/	قانوني/	نفسي( «

تحديد	مصادر	المعلومات	)مباشر/	غير	مباشر	عن	طريق	الزميالت،	زوجة	األب،	أخرى( «

ــة،	تجاهــل	مجتمعــي	بســبب	 « ــر	مســاندة،	عــدم	وجــود	أخصائي ــات	وتوفي ــة	الناجي ــاج:	حماي مــدى	االحتي
العــادات

نطاق	العمل:	دار	الحماية،	مستشفى،	محكمة «

تحديد	معايير	حقوق	اإلنسان	ذات	الصلة	)سيداو،	حقوق	اإلنسان،	حقوق	الطفل( «

مباشرة	الحالة	 «

تقييم	المخاطر:	عدم	وجود	اسباقيات/	تهديد	والد	الناجية	للمتدخالت	مع	الحالة «

االختصاص	التقاضي:	قوانين	شرعية،	ال	يوجد	سابق	في	قضية	سابقة،	ال	يوجد	نص	قانوني «

بناء	الشبكات	المحلية:	الشؤون،	محاميين،	أمان	أسري،	الطب	النفسي «

النتائج	المرجوة:	تجريم	الفعل،	رصد	الحاالت	المشابهة،	رفع	الوعي «

المنتج	النهائي:	حماية	الناجية،	مرجعية	للناجيات	في	المستقبل «

موارد:	ال	يوجد	احتياج «
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أدلة دولية وإقليمية

دليــل	االمــم	المتحــدة	التدريبــي	لمكافحــة	العنــف	القائــم	علــى	أســاس	النــوع	اإلجتماعــي	فــي	أوقــات	الســلم	
ــرب	2015 والح

https://www.unescwa.org/node/94200

ــوع	اإلجتماعــي	 ــى	أســاس	الن ــا	العنــف	القائــم	عل الدليــل	اإلرشــادي	والبروتوكــول	الطبــي	للتعامــل	مــع	ضحاي
ــف	الجنســي(	2015  ــًا	العن )متضمن

http://egypt.unfpa.org/publications/medical-protocol-guidelines-management-victims-
gender-based-violence-including-sexual0-

ــة	 ــا،	وزارة	الخارجي ــزاع	وتوثيقه ــاالت	الن ــي	ح ــف	الجنســي	ف ــم	العن ــي	جرائ ــق	ف ــي	للتحقي ــول	الدول البروتوك
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