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بينم���ا يوا�ش���ل اليمني���ون يف جمي���ع اأنح���اء الب���اد ن�شاله���م ال�شلمي من اأج���ل بناء دول���ة مدنية 
دميقراطي���ة، تدفق���ت اأمامنا مفاهيم متع���ددة – والتي قد تكون متعار�ش���ة يف بع�س الأحيان – حول 
الدميقراطية والدولة املدنية. لذلك، وكجزء من م�شروع منتدى املجتمع املدين1 الذي اأ�شهم يف متويله 
الحت���اد الأوروب���ي اأعد املركز اليمني لقيا�س الراأي العام ه���ذه ال�شل�شلة من الأدلة حول الدولة املدنية 

الدميقراطية من اأجل امل�شاهمة يف نقا�س اأكرث ا�شتنارة حول هذه الق�شايا يف اليمن. 
واأثن���اء اإعداد وت�شميم ه���ذه ال�شل�شلة من الأدلة، يفرت�س املرك���ز اأن الدولة املدنية الدميقراطية 
تق���وم عل���ى ركائ���ز هامة ل تنف�ش���ل عن بع�شه���ا البع�س لأنه���ا قوية الرتاب���ط يف ظل الدول���ة املدنية 

الدميقراطية،....
اأ ( يتمتع جميع املواطنني البالغني مب�شاركة مت�شاوية يف اتخاذ القرارات التي توؤثر على حياتهم، حيث 
ت�شج���ع النتخاب���ات والعمليات ال�شيا�شية الأخرى على امل�شاركة امل�شتن���رية الواعية والفعالة جلميع 

املواطنني يف العملية ال�شيا�شية. 
ب ( يك���ون جمي���ع املواطنني مت�شاوي���ن اأمام القانون؛ فا ميك���ن ممار�شة التمييز �ش���د اأي �شخ�س اأو 
اإق�شاءه على اأ�شا�س اجلن�س، اأو الدين، اأو لون الب�شرة، اأو اخللفية الطائفية، اأو الفئة الجتماعية، 

اأو الأ�شل القومي اأو الإقليمي القومية، اأو على اأ�شا�س الإعاقة. 
ت ( تتم كفالة  �شيادة القانون وتاأييد تطبيق القانون ب�شكل فعال حيث �شيقدم لكم هذا الدليل معارف 

اأ�شا�شية حول هذه الق�شية. 
ث ( يك���ون هناك يتم الف�شل بني ال�شلط���ات؛ اأي ا�شتقالية كل من �شلطات الدولة الثاث )التنفيذية 

والت�شريعية والق�شائية( عن بع�شها البع�س، واأنت�شر فعلى بع�شها البع�س. 

1   م�شروع منتدى املجتمع املدين هو مبادرة من املركز اليمني لقيا�س الراأي العام بهدف تقوية املجتمع املدين يف اليمن وقدرته على التاأثري 
www.csfyemen.( الإنرتنت  على  اإلكرتوين  موقع  هي  امل�شروع  مكونات  والدميقراطية.  الأن�شان  حقوق  ق�شايا  يف  الإيجابي 

org( يقدم معلومات عن الدميقراطية وحقوق الأن�شان وعن املنظمات الدولية واليمنية النا�شطة يف هذه املجالت اإ�شافة اإىل كل 
ماحتتاج )اأنت( اأن تعرفه لكي ت�شبح نا�شطًا يف هذا املجال، كذلك �شوف يكون هناك العديد من اإ�شتطاعات الراأي العام حول ن�شاط 
املجتمع املدين يف اليمن، خم�س ور�س عمل مع املجتمع املدين والنا�شطني ال�شباب يف عدد من املدن اليمنية، وعدد من الأدلة حول 

الق�شايا املركزية املت�شلة بالدولة املدنية والدميقراطية.

عن أدلة الدولة المدنية الديمقراطية 
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ج ( ت�شم���ح التعددية ال�شيا�شية بالتعاي�س ال�شلمي ملختلف امل�شال���ح والقناعات والجتاهات، واأ�شاليب 
احلي���اة من خال العرتاف بتنوع امل�شالح يف املجتمع، ومراعاة حقيقة اأنه يجب على جميع اأفراد 
املجتم���ع ت�شوية خافاتهم من خ���ال امل�شاركة يف العملية ال�شيا�شي���ة الدميقراطية، والو�شول اإىل 

حلول مر�شية. 
ح ( يبن���ي  املواطنون عاقات م���ع الأ�شخا�س الذين يكون لديهم اأفكار مماثل���ة، ويعربون عن وجهات 
نظره���م عانية، ويناق�ش���ون ال�شيا�شات العامة بانفت���اح، وي�شكون اأمره���م اإىل حكومتهم يف اإطار 

جمتمع مدين ن�شيط. 
خ ( تتبع  ال�شيا�شات مبادئ احلكم الر�شيد الذي ي�شمل العديد من ال�شمات اجليدة من بينها ال�شفافية، 

وامل�شائلة، وال�شتجابة لق�شايا املواطنني، والفعالية والكفاءة، الخ. 
د ( تتم كفالة احلريات املدنية )على �شبيل املثال حرية الدين، وحرية الكام(؛ وحقوق الإن�شان )على 
�شبي���ل املثال احلق يف احلي���اة، والتحرر من العبودية، واحلق يف املحاكم���ة العادلة(، وكذلك تاأييد 

هذه احلريات واحلقوق على نحو فعال. 
ذ ( ت�ش���ود الثقاف���ة املدنية التي ي�شارك من خالها املواطنون بحرية وبكل ثقة وفعالية يف عملية اإعداد 
ال�شيا�ش���ات )املحلي���ة( على اأ�شا����س الت�شامح جتاه الق���وى املعار�شة، وكذلك عل���ى اأ�شا�س املعرفة 

الرا�شخة باحلقوق والواجبات. 
هن���اك العدي���د من الق�شاي���ا التي تتبادر اإىل الأذه���ان، والتي ميك���ن اإدراج معظمها حتت اأي من 

املوا�شيع املذكورة اأعاه اإذ اأن هذه القائمة لي�شت �شاملة.  



6

عل���ى الرغ���م من اأنَّ العنف �ش���د الن�شاء والأطفال  يح���دث يف بيئات  اجتماعية 
متع���ددة و خمتلف���ة، فاإنَّ املن���زل يعدُّ البيئ���ة املائمة حلدوث مثل ذل���ك ال�شلوك يف 
جمتم���ع �ش���ار العنف فيه اأمرا ملحوظ���ا. وما يثري النتباه هو اأنه ق���د مت التعامل مع 
العن���ف الأ�شري بو�شفه ق�شي���ة اأ�شرية بدًل من النظر اإليه باعتباره ق�شية اجتماعية 

عامة تتطلب تدخل جهات ال�شبط و الرعاية  يف  املجتمع.  
و ب�شب���ب خ�شو�شية املو�شوع وح�شا�شيته، فاإن���ه ل يتم الإباغ عن كثري 

م���ن حالت العن���ف الأ�شريِّ  املوجهة �شد الن�ش���اء اأو الأطفال. و لعل ذلك 
يرجع اإىل عدٍد من العوامل التي ميكن اأن جنملها على النحو الآتي:

• اأول: تقبُّل الكثريات من الن�شاء للعنف الأ�شري باعتباره جانبا طبيعيا 
من جوانب حياتهن.

• ثانيــا: حرم���ان الن�شاء م���ن اأيَّ تعاط���ٍف اأو م�شاعدٍة م���ن  نظرياتهن 
، ناهيك عن اأن  الكثريات من �شحايا  الإناث يف اأ�شرهنَّ اأو من �شديقاتهنَّ
العن���ف ل يحبذَن الك�شف ع���ن تفا�شيل معاناته���نَّ لأيِّ �شخ�سٍ من خارج 
. ومن هنا، فاإنهنَّ ل يح�شلن عل���ى الدعم الكايف لأن الأ�شخا�س  اأ�شره���نَّ
الذي���ن اأو الات���ي من خارج اأ�شره���نَّ ل يريدون اأو ي���ردن التورط يف  مثل 

تلك الق�شايا.
• ثالثــا: انع���دام اجلراأة لدى كث���ريات من �شحايا العن���ف يف اأن يطلبنْ امل�شاعدة  
م���ن الآخري���ن، اأو اأن يلج���اأن اإىل مقا�شاة م���ن ميار�س العنف �شده���ن. وهذا راجع 
،يف اأ�شا�ش���ه، اإىل وج���ود التخوف لديهن من اأن الع���رتاف بالعنف الأ�شرّي، بو�شفه 
م�شكلة تقت�شي تدخ���ا خارجيا، �شيكون مبثابة التعدي على حدود الأ�شرة، و�شيكون 
من �شاأنه الإ�شرار ب�شمعة الأ�شرة و�شرفها. و اإىل جانب هذا الأمر، فاإنهنَّ ل يحبذن 
اللج���وء اإىل طلب امل�شاعدة من الغري؛ حي���ث اإن طلب امل�شاعدة – من هذا املنظور- 
. ففي جمتمع كاملجتمع اليمني الذي ت�شوده قيم اأ�شرية  يعدُّ اأمرًا معيبًا لهنَّ ولأ�شرهنَّ
را�شخة، يف�شل الأفراد الت�شحية باحتياجاتهم اخلا�شة ومبقت�شيات حياة الرفاهية 

و الدعة من اأجل احلفاظ على وحدة الأ�شرة. 

 مقدمة
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و مم���ا يت�ش���ل بهذا ال�شياق �شلًة قويًة اأنَّ كثريًا من اأولي���اء الأمور ل يعون اأثر العنف الأ�شرى على منو 
اأطفالهم، مع اأن الأطفال هم من يواجه خمتلف اأنواع العنف الأ�شري من بني كل الفئات  ال�شعيفة الأخرى. 
وعلى املدى البعيد، قد تكون العواقب ال�شلبية وخيمة على �شلوك الأطفال وعواطفهم وكذلك على قدراتهم 
على حل امل�شكات ال�شخ�شية. و يف مثل هذه احلالت يكون الأطفال يف حاجة اإىل دعٍم كبرٍي من الأ�شرة؛ 
ذلك اأن لديهم قدراٍت كامنة متكنهم ، اإذا مت مراعاتها، على مواجهة العنف وحتمل ما يرتتب عليه. و اإنَّ 
مم���ا يجب اأخ���ذه بعني العتبار هو اأنَّ العنف �شد الن�شاء يف املنزل غالبًا ما تكون له عاقة وثيقة بالعنف 
�شون ملخاطر كبرية عن���د معاي�شتهم للعنف ب���ني اأفراد الأ�شرة،  �ش���د الأطف���ال، خا�شة اأن الأطف���ال يتعرَّ
ل�شيم���ا اإن كان موجه���ا �شد 
الأم ، وه���و الأم���ر ال���ذي من 
الأطف���ال  يجع���ل  اأن  �شاأن���ه 
م�شام���ني  معه���م  يحمل���ون 
هذه العاق���ة ال�شخ�شية اإىل 
عل���ى  وتاأ�شي�ش���ا  امل�شتقب���ل.  
ذلك، فاإنَّ العنف الأ�شري قد 
يكون ل���ه من العواقب ال�شلبية 
عل���ى كل اأف���راد الأ�ش���رة – و 
بالأخ�س الأطف���ال والن�شاء-  
م���ا يوؤث���ر عل���ى حياته���م كلها 
�شواء من الناحية الجتماعية 

اأو القت�شادية اأو التعليمية.
اإنَّ تنفي���ذ قان���ون احلماية من العن���ف الأ�شريِّ ل يتطلب توفر اإطاٍر قان���وين كاٍف فح�شب، بل يقت�شي 
اإملاما كام���ا باحلقوق والواجبات، اإىل جانب فهم اخللفية الجتماعية والنف�شية للعنف الأ�شري. وعاوًة 
على ذلك، فاإنَّ رفع م�شتوى الوعي الجتماعي، وتوفري دورات تدريبية اإ�شافية، و تعزيز كل ذلك باملتابعة 
والإ�ش���راف واخل���ربة املهنية، تعّد من الأم���ور ال�شرورية لتح�ش���ني و�شع �شحايا العن���ف الأ�شري ب�شورة 

كبرية.
ا هو م�شكلة قانونية واجتماعية قائمة  اإنَّ العن���ف الأ�شريَّ لي�س م�شكلة متعلقة بالأ�شرة فح�ش���ب، و اإمنَّ
براأ�شه���ا. وم���ن هنا، فاإنَّ الواج���ب على اجلميع ، مبن يف ذل���ك الرجال، امل�شاركة يف رف���ع م�شتوى الوعي 
بخط���ورة تل���ك امل�شكلة ومرتتباتها. و يف ه���ذا ال�شياق ، ومن اأجل امل�شاهم���ة يف احليلولة دون تفاقم حالة 
العن���ف الأ�ش���ري يف املجتمع اليمني، ياأت���ي هذا الدليل  للقيام بدوره يف مطالب���ة اجلهات احلكومية وغري 
احلكومية باللتزام بتعهداتها يف  جمال مناه�شة  العنف �شد الن�شاء والأطفال ومنع انت�شاره يف املجتمع.  
و يف الأخ���ري وب�شورة جمملة، فاإنَّ  الواج���ب يحّتم علينا جميعا العمل من اأجل بناء جمتمٍع مدينٍّ اإيجابيٍّ 

و�شحيٍّ  وخاٍل من مظاهر العنف بكلِّ اأ�شكاله.



8

الغر����س من هذا الدليل هو معاجل���ة العنف الأ�شري يف املجتمع اليمني. فقد َوجدتنْ درا�شة اح�شائية اأنَّ 
الن�شاء والأطفال هم الأكرث عر�شًة للعنف الأ�شريِّ يف اأية ثقافة،  ويف اأيِّ �شياق اجتماعّي . ومن اأجل احليلولة 
دون وقوع اأي �شكل من اأ�شكال العنف �شد الن�شاء والأطفال يف اليمن خا�شة، ياأتي هذا الدليل ليويل اهتماما 

خا�شا بالعنف الأ�شري املوجه �شد هذه الفئة دون غريها . 

تنْ  وت�ش���ري اإح�شائي���ات من جميع اأنحاء العامل اأنَّ واحدًة من كلِّ ثاث ن�شاء قد تعر�شتنْ لل�شرب، اأو اأُجربرِ
عل���ى عاق���ٍة جن�شي���ة غري مرغوبة، اأو تعر�ش���تنْ ل�شتغاٍل من نوٍع م���ا،  والغالب اأن املت�شب���ب يف اأيٍّ من ذلك 
يك���وُن اأح���د اأفراد الأ�شرة اأو اأحُد  املعارف . ويت�شبب العن���ف �شد الن�شاء يف كثرٍي من حالت الوفاة اأو الإعاقة 
ب���ني الن�ش���اء اللواتي ترتاوح اأعمارهنَّ بني �شن اخلام�شة ع�ش���رة والرابعة والأربعني.  وهذه احلالت تفوق ،يف 
جممله���ا، حالترِ الوفاة والإعاقة الناجتة عن مر�شي ال�شرطان واملاريا اأو عن احلوادث املرورية واحلروب. 
ح  و تتعر����س اأكرث م���ن ن�شف ن�شاء العامل للعنف يف نطاق العاقات احلميم���ة، وهو عنف من نوع العنف املربِّ
ط. وعل���ى الرغم من �شدة اأعمال العنف هذه، فاإنَّ ردود اأفعال موؤ�ش�شات الدولة الر�شمية مثل  ���د واملفررِ واملتعمَّ
اأجه���زة ال�شرطة واملحاكم واملجال�س الت�شريعية غالبا ما تك���ون دون امل�شتوى املطلوب. وهي م�شكلة ل يخت�س 

بها بلد دون بلد؛ و اإمنا هي م�شكلة م�شتفحلة يف كلِّ بلد من بلدان العامل.  

لقد �شادقت احلكومة اليمنية على العديد من املعاهدات العاملية، و منها الإعان العاملي حلقوق الإن�شان، 
واتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة، واتفاقية حقوق الطفل. ومبوجب هذه املعاهدات، فاإنَّ 
احلكوم���ة اليمني���ة ملزمة بحماية حقوق الإن�شان م���ن اأي انتهاكات يتعر�س لها املواط���ن، مبا يف ذلك العنف 
الأ�ش���رّي. اأ�شفنْ اإىل ذلك اأنَّ اليمن ملزم���ة بالقوانني القليمية اخلا�شة بحقوق الإن�شان. وبو�شف اليمن بلدًا 
���ًا، ف���اإنَّ املتوجب عليها هو مراع���اة اللوائح التي ين����س عليها الإعان الإ�شامي حلق���وق الإن�شان. و  اإ�شاميَّ
م���ن امله���م ، طبق���ًا لذلك، اأننْ يعمل كّل مواط���ن م�شلم وغري م�شلم على بناء “جمتمع م���دين”. كما اإنَّ اإعان 
القاه���رة ح���ول حقوق الإن�شان يف الإ�شام ،وامليثاق العربي حلقوق الإن�ش���ان، قد تطرقا اإىل خمتلف الق�شايا 
املتعلق���ة بحقوق الإن�شان عل���ى امل�شتوى الإقليمي، حيث ياأتي اإعان القاهرة ح���ول حقوق الإن�شان يف الإ�شام 
بو�شفه دليا للدول الأع�شاء يف جامعة الدول العربية يف هذا اجلانب، وي�شري ، ب�شورة خا�شة تراعي الإطار 
الإقليم���ي له، اإىل اأن ال�شريعة الإ�شامية هي امل�ش���در الوحيد لتف�شري مواد الإعان. و ب�شورة اأكرث عمومية، 

1. ملخص تنفيذي 
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يوفر كلٌّ من الإعان العاملي حلقوق الإن�شان واإعان القاهرة حول حقوق الإن�شان يف الإ�شام دليًا عامًا 
لل���دول العربية بخ�شو�س حقوق الإن�شان الأ�شا�شية. وم���ن اجلدير بالذكر اأنَّ اليمن من الأطراف املوقعة 
على امليثاق العربي حلقوق الإن�شان، والذي يختلف عن القوانني الإقليمية الأخرى، ف�شًا عن كونه اإطارًا 
قانوني���ًا للدول الأع�شاء على م�شتوى الإقليم  العربي، حيث يهتم بحقوق الن�شاء والأطفال على حٍد �شواء، 

وين�سُّ على حترمي جميع اأ�شكال العنف �شد الن�شاء والأطفال. 

اأم���ّا العوامل امل�شاهمة يف حدوث العنف الأ�شريِّ  �ش���د الن�شاء والأطفال، فاإنَّها عوامل متعددة بتعدد 
، ومنها ما ياأخذ �شيغًة ثقافية جمتمعية،  ال�شياقات املختلفة؛ فمنها ما يكون ذا طابع اقت�شاديٍّ اجتماعيٍّ

يه. ب العنف وينمِّ ٍب واحٍد ي�شبِّ غري اأنها قد تتاآزر جميها يف مركَّ
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1.2 تعريفات موّحدة 
دة ومط���ردة للم�شطلح���ات الأ�شا�شية يف هذا   اإّن م���ن الأهمي���ة مب���كان اأن تتوفر تعريف���اٌت موحَّ
الدليل ؛  وذلك حتى تتحقق الفائدة املرجوة منه �شواء للمهتمني بحقوق الن�شاء والأطفال  اأو للهيئات 
الت�شريعي���ة والق�شائية الت���ي تعمل من اأجل توفري احلماية القانونية للفئ���ات ال�شعيفة. ومن هنا، فاإنَّ 
َبل الأمم املتحدة لعدد من امل�شطلحات التي  هذا الدليل يقدُم تعريفات قانونية موحدة ومعتمدة من قرِ
ت�شتخدم ب�شورة مطردة يف الأدبيات املتعلقة بالعنف �شد الأطفال والن�شاء. و املاأمول من ذلك هو اأن 
يتمك���ن املهتمون والعاملون يف هذا احلقل من تبني تلك امل�شطلح���ات بتعريفاتها �شمن ا�شتخدامهم 

اليومي اأثناء تناول هذا املو�شوع.

1.1.2 الطفل
د اتفاقية حقوق الطف���ل �شنَّ الطفل بثماين ع�شرة �شنًة فم���ا دون .  و ورد يف القانون اليمني  حت���دِّ
( ه���و “كلُّ اإن�شاٍن مل يتجاوزنْ  بامل���ادة  الثاني���ة من القانون رق���م)45( ل�شنة 2002م اأنَّ الطفل )اليمنيَّ
ثم���اين ع�ش���رة �شنًة من عمره، مامل يبلغنْ �شنَّ الر�شد قبل ذل���ك”. وهذا التطابق الن�شبي بني التفاقية 
العاملية حلقوق الطفل والقانون اليمني ل يتعار�س مع القوانني الوطنية الأخرى ب�شاأن �شنَّ الطفل. اأّما 
�ش���نُّ الر�شد اأو الطفل احلَدث فيكاد يكون متطابق���ا يف الت�شريعات اليمنية؛ اإذنْ حتدد املادة )59( من 
القان���ون ذات���ه �شنَّ الر�شد بخم�س ع�شرة �شنًة كاملًة؛ بحيث “ اإذا بلغها ال�شخ�س متمتعًا بقواه العقلّية 
ف بها”، وتتطابق هذه  ر�شي���دًا يف ت�شرفاته، فاإّنه يكون كامل الأهلية ملبا�ش���رة حقوقه املدنية والت�شرُّ
امل���ادة م���ع ما جاء يف القانون املدين رقم )14( ل�شنة 2002م. كم���ا ي�شري هذا الأمر ،يف فحواه، على 
حال���ة الطف���ل احلَدث الذي عرفه قانون حقوق الطفل يف مادته الثانية باأنه “ كلُّ طفٍل بلغ ال�شابعة من 
ف  عمره ومل يبلغنْ �شنَّ الر�شد”. وياأتي هذا الن�سُّ القانويّن متوافقًا مع قانون رعاية الأحداث الذي عرَّ
مًا قانونًا، اأو  الطف���ل احل���َدث باأنه “ َمننْ مل يتجاوز �شّن اخلام�ش���ة ع�شرة كاملًة عند ارتكابه فعًا جَمرَّ
�س لانحراف”. ويف �شياق مماثل ع���ّرف القانون اليمنّي الطفل  عن���د وج���وده يف اإحدى ح���الت التعرُّ

القا�شر باأّنه “ َمننْ مل يبلغ �شّن الر�شد”.

2.1.2 العنف األسري/العنف المنزلي 
 يرد م�شطلح العنف الأُ�شرّي مرادفًا للعنف املنزيّل، و يعّرف هذا النوع من العنف باأنَّه ال�شتخدام 
َبل �شخ�سٍ �شدَّ اأحد اأفراد الأ�شرة اأو �شخ�س  املتكرر للعنف والتهديد والإكراه والتحكم بال�شلوك من قرِ
اآخر بينه ،اأو كان بينه، وبني ال�شخ�س الأول )الذي ي�شتخدم العنف( عاقة حميمة. ول ي�شمل ال�شلوك 
العنيف العتداءات اجل�شدية فح�شب، بل يتعّدى ذلك اإىل التّو�شل مب�شفوفة من اأدوات النفوذ والتحكم 

2. تعريفات
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عن���د التعامل مع �شخ�سٍ اآخر؛ منها التهدي���دات املبا�شرة اأو غري املبا�شرة، والعتداءات اجلن�شية، والتعذيب 
العاطف���ي والنف�شي، والتحكم القت�شادي، والإ�شرار باملمتلكات، والع���زل الجتماعي، وكذلك ال�شلوك الذي 

يجعل �شخ�شًا ما يعي�س يف حالة خوٍف. 
وق���د يح���دث العنف الأ�شرّي يف نطاق اأية عاق���ة حميمة، كما اإنه يوؤثر على امل�شن���ني وذوي الإعاقة. ومع 
اأنَّ العن���ف ،غالب���ا، ما يوجه من اأحد اأف���راد الأ�شرة �شد اآخر ، فاإن الراجح اأنَّ ه���ذا النوع من العنف مُيار�س 
َبل الزوج احلايل اأو ال�شابق  َبل الرجال �شد الفئة الأ�شعف يف الأ�شرة ) يف الغالب من قرِ ،ب�شورة متكررة، من قرِ

�شد الزوجة والأطفال( .

3.1.2  العن��ف ال��ذي تدف��ع إلي��ه عصبي��ة الجن��س القائ��م عل��ى النوع 
االجتماعي

يف الوق���ت ال���ذي قد يكون في���ه الرج���ال والأولد �شحايا لبع����س اأنواع العن���ف الذي تدفع اإلي���ه ع�شبية 
اجلن����س، ف���اإنَّ الن�شاء والفتيات غالبًا ما يكنَّ ُعر�شًة لهذا النوع م���ن العنف اأكرث من الرجال والأولد. وغالبا 
م���ا ي���رد العنف الذي تدف���ع اإليه ع�شبية اجلن����س مرادفًا للعنف �شد امل���راأة؛ ذلك اأنَّه موج���ه بالتحديد �شد 
ه “اأيُّ فع���ٍل عنيٍف تدفع اإليه  فه الإع���ان العاملّي  للق�شاء على العن���ف �شد املراأة باأنَّ الن���وع الجتماع���ي، ويعرِّ
ح اأن يرتتب عليه، اأذًى اأو معاناة للمراأة، �شواًء من الناحية اجل�شدية،  ع�شبي���ة اجلن�س ويرتتب علي���ه، اأو يرجَّ
اأو اجلن�شي���ة، اأو النف�شي���ة، مبا يف ذلك التهدي���د باأفعال من هذا القبيل، اأو الق�شر عل���ى فعٍل ما، اأو احلرمان 

التع�شفّي من احلرية، و�شواء حدث ذلك يف احلياة العامة اأو اخلا�شة.”

4.1.2 العنف ضد المرأة 
ي�شم���ل ه���ذا النوع من العنف، وفق���ًا لاإعان العاملي اخلا����س بالق�شاء على العنف �شد امل���راأة، اأيَّ فعٍل 
تدف���ع اإليه ع�شبية اجلن�س و ينتج عن���ه، اأو يرجح اأن ينتج عنه، تعنيف، اأو ا�شتغال جن�شي للقا�شرات، اأو اأّي 
عن���ف متعل���ق باملهر، اأو الغت�شاب يف نطاق الع�شرة الزوجية، اأو خت���ان الإناث. كما ي�شمل اأيا من املمار�شات 
التقليدي���ة الأخ���رى التي ت�شر الن�ش���اء، اأو اأي عنف خارج نط���اق العاقة الزوجية، اأو ذل���ك النوع من العنف 
املتعل���ق بال�شتغ���ال، اأو التحر�س اجلن�ش���ي، اأو الرتهيب اأثناء العمل  اأو يف املوؤ�ش�ش���ات التعليمية اأو اأية اأماكن 
الأخ���رى، اأو الجتار بالن�ش���اء، اأو الدعارة الق�شرية، اأو العنف الذي ترتكب���ه اأو تتغا�شى عنه الدولة )املجل�س 

القت�شادي والجتماعي التابع لاأمم املتحدة – 1992م (.  

2.2 أنواع العنف في المنزل وفي نطاق األسرة 

1- العنف الجسدي:
د جتاه الآخرين لإيذائهم و اإحلاق اأ�شرار ج�شيمة بهم مما يوؤدي   ا�شتخ���دام الق���وة اجل�شدية ب�شكل متعمَّ
اإىل اآلم و اأوج���اع ج�شدي���ة ،م���ع احتم���ال الت�شبب بالوف���اة اأو الإعاق���ة اأو املعاناة النف�شية. و م���ن الأمثلة على 
ا�شتخدام العنف اجل�شدي : احلرق اأو الكيُّ بالنار، اأو الركل بالأرجل اأو اخلنق، اأو ال�شرب بالأيدي اأو الأدوات 

.. و غريها.
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2- العنف النفسي أو المعنوي:
 ق���د يت���م من خ���ال القيام ب�شلوك مع���ني اأو المتناع عن القي���ام ب�شلوك معني لرف�س اأف���كار اأو مفاهيم 
�شخ����س اأو جمموعة من الأ�شخا�س، ويتم ذلك من قبل الف���راد  الذين ميتلكون القوة و ال�شيطرة؛ مما يوؤثر 
على وظائف ال�شخ�س املعنَّف ال�شلوكية و الوجدانية و الذهنية و اجل�شدية، و من اأنواع العنف النف�شي الآتي:
 - الهج���وم اللفظ���ي عل���ى الآخري���ن با�شتخدام كلم���ات جارحة و موؤمل���ة ،و ت�شمل الحتق���ار، و التهكم، و 

التجاهل، و ال�شراخ، و ال�شخرية، و ال�شتفزاز.
 - العزلة: حماولة فر�س عزل املراأة عن البيئة الجتماعية ، اأو الأهل، اأو الأقارب، اأ و الأ�شدقاء.

 - التهدي���د و الوعي���د باإن���زال الأذى، و ا�شتخ���دام العنف بكل اأ�شكال���ه جتاه املراأة و الأطف���ال، اأو تهديد 
الزوجة بحرمانها من اأطفالها.

- التهديد بالطاق، اأ و الهجر، اأو كذلك الطرد من املنزل.
 - اجلمود العاطفي: و هو حرمان الزوجة من الإح�شا�س باحلب، و العطف، و احلنان؛ بحيث ُترتك املراأة 
يف حالة من الأمل النف�شي و عدم ال�شعور بالأمان و العطف و احلب و ال�شتقرار، لت�شبح املراأة، بذلك، 

عر�شًة لاإهمال النف�شي و العاطفي.
3- العنف الجنسي: 

و ه���و الإ�ش���اءة اجلن�شية بكافة اأ�شكاله���ا كالغت�شاب، و ال�شتغ���ال، و التحر����س، و التخويف؛ �شواًء يف 
املج���ال الع���ام كال�شارع و اأماكن العمل و املوؤ�ش�شات التعليمية اأو يف اإط���ار العاقات الزوجية. اأّما من الناحية 

القانونية، فاإن العنف اجلن�شي ُيعّرف خال واحٍد من ت�شنيفاته الآتية:
- الغت�ضــاب و الغت�ضــاب الزوجي:  وهو اقتحام اأيِّ جزء من ج�شد ال�شحية اأو من يقع عليه الفعل يف 
اأي ع�شو من اأع�شائه/ اأع�شائها اجلن�شية بوا�شطة ع�شو جن�شي، اأو اأي جزء اآخر من اجل�شد ، اأو بج�شم اآخر 
معزول عن اجل�شد، بالقوة ،اأو 
عن طري���ق التهديد با�شتعمال 
القوة ، اأوع���ن طريق ا�شتغال 
اإكراهي���ة �ش���د �شخ�س  بيئ���ة 
عاج���ز ع���ن اإعط���اء موافق���ة 
فعلي���ة باملمار�ش���ة اجلن�شية. و 
هو فعل قد يرتكبه اأيُّ �شخ�سٍ 
يف موقع �شلطة و نفوذ مادّي اأو 

رمزّي حتى من الأقارب.
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ى “بزنا    - انتهاك احلرمة اأو اغت�ضــاب اأيِّ قريٍب لقريٍب اآخر من اأيٍّ من اجلن�ضــن: و هو ما ُي�شمَّ
املحارم” ، و هو يف حقيقته اغت�شاب ملا فيه من اإكراٍه على الفعل و اإجباٍر على املوافقة؛ خا�شًة  اأنه –غالبًا- 
تدرج فيه���ا ال�شحية اإىل املمار�شة  ر، و يتم ، يف الأع���م الغالب، ب�شورٍة متدرجة ُت�شنْ م���ا مُيار����س يف حق الُق�شّ
اجلن�شية عن طريق �شل�شلة �شلوكّيات من الإكراه وال�شتغال. و بذلك، فهو كلُّ فعٍل يتم فيه ا�شتعمال الإن�شان 
َبل قريٍب من الأقارب ،فردا اأو جماعًة، لأغرا�س جن�شية عن طريق و�شائل ال�شتغال املادّية والرمزّية. ننْ قرِ مرِ
 - اإ�ضــاءة املعاملة اجلن�ضــية: و هذا ي�شمل العتداء اجل�شدي اأو حماولة العتداء ذات الطابع اجلن�شي ، 
وياأتي �شمن ذلك املام�شة غري املائمة بالقوة اأو الإكراه اأو التهديد اأو التخويف. و هي ، يف اجلملة، الأفعال 

اجلن�شية الق�شرية التي قد يقوم بها �شخ�س ذو �شلطة و نفوذ يف حميط الأ�شرة.
 -  ال�ضــتغالل اجلن�ضــي:  و هو ا�شتغال �شخ�س ما  �شخ�شا اآخر لأهداف جن�شية لأ�شباب معينة كموقع 
ل وامل�شتَغل. ويدخل �شمن هذا النوع من ال�شتغال ال�شتفادة  �شعف اأحدهما ،اأو وجود قوة تفاوتية بني امل�شتغرِ
املادي���ة و الجتماعية من ال�شحية، و هو اأحد اأه���داف الإجتار بالأ�شخا�س من خال الإجبار على التعري، اأو 

ممار�شة اجلن�س مقابل املال، اأو الإجبار على الزواج، اأو الإجبار على احلمل.
 - التحر�ــص اجلن�ضــي : و ي�شم���ل خد�س حياء ال�شحي���ة اإما على �شبيل العر����س اجلن�شي غري املرحب به، 
اأو طل���ب احل�ش���ول على خدمات جن�شي���ة عن طريق التلميح اجلن�ش���ي اأو الت�شرفات ال�شفهي���ة اأو غريها من 

ال�شلوكّيات ذات الطابع اجلن�شي كعر�س مواد اإباحية وغري ذلك.

4- العنف االقتصادي : 
مثال���ه احلرم���ان من الأج���ور، اأو املرياث،  اأو الطع���ام و الحتياجات الأ�شا�شي���ة، اأو التحكم يف القرارات 

املرتبطة بال�شتقالية القت�شادية كاحل�شول على اخلدمات ال�شحية و التوظيف، وغري ذلك.
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جدول )1(: اأمثلة للعنف �ضد املراأة طيلة مراحل احلياة
نوع العنفاملرحلة

اأثن���اء احلم���ل وقبل 
الولدة

الإجها�س ب�شبب جن�س اجلنني؛ اآثار التعنيف على نتائج الولدة. 

�ش���وء املعامل���ة اأثناء 
الطفولة املبكرة

قتل الولدات، و الإيذاء اجل�شدي واجلن�شي و النف�شي.

زواج ال�شغ���ريات، وخت���ان الإن���اث، والإي���ذاء اجل�ش���دي واجلن�شي والنف�ش���ي، وممار�شة الطفولة املتقدمة
اجلن�س مع املحارم، والدعارة والأفعال الإباحية مع ال�شغريات.

العن���ف املتعل���ق  بالتعارف واملغازلة )مث���ل اإلقاء الأحما����س )Acid( والغت�شاب اأثناء املراهقة والبلوغ
التع���ارف(، وممار�شة اجلن�س اإكراها ب�شب���ب الظروف القت�شادية )و من اأو�شح الأمثلة 
عل���ى ذلك الطالبات الاتي ميار�شن اجلن�س م���ع اأ�شخا�س اأغنياء اأكرب منهن �شنا مقابل 
احل�شول على  الر�شوم الدرا�شية (، و ممار�شة اجلن�س مع املحارم، وال�شتغال يف مكان 
العمل، والغت�شاب، والتحر�س اجلن�شي ، والدعارة والأفعال الإباحية بالإكراه، والجتار 
بالن�ش���اء، وعن���ف اأح���د الزوجني جت���اه الآخر ، والغت�ش���اب يف نطاق احلي���اة الزوجية، 
والإ�ش���اءة املتعلق���ة باملهر، والقتل، وقتل اأحد الزوجني لاآخ���ر، والإيذاء النف�شي، واإ�شاءة 

معاملة املعاقات، واحلمل الق�شري.

الإك���راه عل���ى النتحار اأو قتل الأرام���ل لأ�شباب اقت�شادية، والإي���ذاء اجلن�شي واجل�شدي الكهولة
والنف�شي.

)WHO/FRH/WHD/97.8( امل�شدر: »العنف �شد الن�شاء«، منظمة ال�شحة العاملية

ويظه���ر امل�شهد اليمن���ي وجود حالت انتهاك وا�شعة تتعر����س لها املراأة اليمنية �شواء يف نط���اق اأ�شرتها اأ�شرة 
الأب والأم اأو يف نط���اق اأ�ش���رة الزوج، وطبقا لدرا�ش���ات وتقارير حقوقية، فاإّن تلك النته���اكات تتمثل يف جمموعة 
م���ن ال�شلوكي���ات ذات الطابع العنيف، ومنها: ختان الإناث حتديدا يف املناط���ق ال�شاحلية واحلارة، وتف�شيل الأباء 
والأمه���ات للبنني عل���ى البنات �شواء من الناحية العاطفي���ة اأو املادية، و اإجبار البنات عل���ى حتمل اأعباء وواجبات 
املن���زل ال�شاق���ة بال�شراكة م���ع الأم، وحرمان البن���ات اجلزئي اأو الكلي م���ن موا�شلة تعليمه���ن و تاأهيلهن العملي، 
وممار�شة الإكراه على الفتيات الق�شر على الزواج املبكر دون مراعاة ، يف بع�س الأحيان، للفارق العمري ال�شا�شع 
ب���ني الفت���اة القا�شرة وال���زوج، وحرمان الآباء بناتهم م���ن مهورهّن يف كثري من الأحي���ان، اإىل جانب اإهانة الفتاة 
بالتقلي���ل من اإن�شانيتها عن���د القبول مبن يدفع مهرا اأكرب زوجا لها دون مراع���اة لختيارها و م�شاعرها. وي�شاف 
اإىل ذل���ك، التحاي���ل على املراأة عند ق�شمة املرياث وحرمانها من ن�شيبها امل�ش���روع ا�شتنادا اإىل اأعراف اجتماعية 
ل يقرها ال�شرع الإ�شامي ول القانون الو�شعي. ويف احلياة اليومّية حترم كثريات من الن�شاء من اأب�شط حقوقهن 
يف حري���ة احلركة والتنقل وزيارة الأهل، اإىل جانب ع�شر ح�شولهن على بع�س الوثائق الثبوتية ال�شرورية ملمار�شة 
حياته���ن اخلا�شة والعامة. ويف املناطق الريفية خا�شة حترم املراأة اليمنية العاملة يف الزراعة من حقوقها املادية 

وتكلف بكثري من الأعمال ال�شاقة. 
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ويف ال�شياق ذاته تتعر�س املراأة اليمنية لبع�س �شلوكّيات التحر�س وال�شتغال اجلن�شيني، وقد ي�شل الأمر 
يف بع����س البيئات اإىل حد ممار�شة اجلن�س مع املحارم يف ظ���ل ظروف اإكراهية يف الغالب. وقد تتعر�س املراأة 
ح �شواء من الزوج اأو من بع�س اأقاربه ، يف حالت معينة، كاأم الزوج   املتزوجة لاإهانة اللفظية اأو ال�شرب املربِّ

اأو اأخته اأو اأخيه  اأو اأبيه. 
كما تتعر�س الزوجة، يف كثري من احلالت، ل�شلب حقها يف تنظيم الولدات، مع اأن تبعات احلمل والولدة 
تقع عليها. ومع الإقرار الر�شمي والجتماعي بكل ذلك، فاإّن املراأة املعّنفة حترم من حقها يف مقا�شاة اجلاين 
اأو يف طل���ب ف�شخ الزواج من زوجه���ا  ا�شتنادا اإىل عادات اجتماعية تقليدية ون�شو�س لي�شت ذات بال ل �شرعا 
ول قانونا. ومع ذلك، فاإّن يف بع�س القوانني اليمنية  النافذة ما مينح الذكر القريب حق الفتئات على ال�شلطة 
وممار�شة العقوبة اجلزائية ) التي هي يف �شورتها الر�شمية حملَّ جدٍل وا�شع( بنف�شه ؛ فالقانون اليمني مينح 
ال���زوج  احل���ق يف قتل الزوجة الواقعة يف حالة زنا  وي�شري ذات احلكم عل���ى من فاجاأ اإحدى اأ�شوله اأو اأخواته 

متلب�شة  بذات اجلرمية ) قانون اجلرائم و العقوبات رقم )12( ل�شنة 1994 م (.       

3.2 أين يحدث العنف؟ 

ميكن ماحظة التمييز �شد الأطفال والن�شاء يف منا�شبات وبيئات متنوعة )كما هو مو�شح يف جدول2(. 
وميار����س العن���ف الأ�شري يف منازل ال�شحاي���ا اأو الأ�شر، وعادة ما يكون املعتدي لي����س غريبا على ال�شحية اأو 
مم���ن تربطه���م بال�شحية قرابة الدم. و رغ���م الت�شور العام يف املجتمع  اليمني ب���اأن املنزل هو املكان الأكرث 
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اأمان���ًا، فاإن���ه نف�ش���ه املكان الذي تكون في���ه ال�شحية اأكرث عر�ش���ة للعنف. ويت�شمن اجل���دول رقم )2( قائمة 
بالأفعال العنيفة التي متار�س يف كل من الأماكن اخلا�شة والعامة.

���ا الغر�س من ه���ذا الدليل، فهو  حم�شور، كما �شبقت الإ�ش���ارة، يف معاجلة العنف املنزيل والأ�شري ،  اأمَّ
والذي �شنزيده بيانا يف ال�شفحات القادمة.

 جدول )2( : نوع العنف

والأ�ضرة: ي�شمل قتل الولدات، والعنف اجل�شدي والنف�شي واجلن�شي. املنزل  يف  • العنف 
ي�شمل ال�شبط العني���ف واملذل، والعنف والتحر�س  • العنــف يف املدر�ضــة والبيئة التعليمية: 
اجل�ش���دي والعاطف���ي واجلن�شي، والرتهي���ب وغري ذلك م���ن ال�شلوكيات العنيف���ة التي حتدث يف 
املدار����س احلكومي���ة اأو اخلا�شة اأو يف املعاه���د الع�شكرية اأو الفني���ة اأو يف اجلامعات اأو يف املراكز 

العلمية الدينية اأو املدنية .
• العنــف يف املوؤ�ض�ضــات: ي�شتم���ل عل���ى العن���ف يف موؤ�ش�ش���ات الرعاي���ة البديل���ة مث���ل دور رعاية 
الأيت���ام، واأماكن التبني ودور الرعاي���ة الأخرى، واأماكن الإيواء التابعة للمنظمات غري احلكومية، 

واملوؤ�ش�شات التي ترعى الأطفال اأو الأحداث اأو املعاقني اأو ال�شباب.  
اأماكن العمل: ي�شمل الأطفال املنخرطني يف الأعمال املنزلية ، والتهريب  )لأغرا�س  • العنف يف 
العم���ل الق�شري وال�شتغال   اجلن�ش���ي(، وال�شتغال اجلن�شي لأغرا�س جتارية )ي�شمل ال�شياحة 

اجلن�شية(، وعمالة الأطفال يف ظروف تعر�س حياتهم للخطر.
الدولة: وي�شمل اإرهاب الدولة ملواطنيها، وتخليها  عنه  تتغا�ضى  اأو  تقرتفه  الذي  • العنف 

عن دورها يف حمايتهم.
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تكف���ل التفاقيات القانونية الدولية احلقوق الإن�شاني���ة الأ�شا�شية لاأطفال والن�شاء. وبالتايل، فاإنَّ الدول 
امل�شادق���ة عل���ى هذه التفاقي���ات ملزمة بتبني معاي���ري معينة �شم���ن منظوماتها الت�شريعي���ة املحلية  لتوفري 
احلماية الكافية ل�شحايا اأي �شكل من اأ�شكال العنف مبا يف ذلك العنف الأ�شري. ومبا اإنَّ اليمن �شادقتنْ على 
العديد من التفاقيات الدولية اخلا�شة بحقوق الن�شاء والأطفال، فاإنَّ الدولة ملزمة بحماية الن�شاء والأطفال 

من اأي اأعمال عنٍف قد تطال هذه الفئة، والعمل على احليلولة دون تف�شيها يف املجتمع.  

1.3 العنف ضد المرأة 

1.1.3 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
تع���د معاه���دة حقوق الإن�شان مبثاب���ة اتفاقية قانونية دولية ملنح كل كائن ب�ش���ري حقوقه الأ�شا�شية، حيث 
تتبن���ى هذه املعاه���دة احلقوق الأ�شا�شية لكل كائن ب�ش���رّي دون الإ�شارة اإيل اأي �شياق ثق���ايف، اإل اأنها مل ت�شر 
بالتحدي���د اإىل حال���ة العنف الأ�شري اأو اأي عنف ميار����س �شد الن�شاء والأطفال. و تع���د اتفاقية الق�شاء على 
جمي���ع اأ�شكال التمييز �شد امل���راأة ال�شادرة عام 1981م مبثابة امل�شدر الأ�شا�ش���ي للمعايري القانونية، ف�شًا 

عن كونها اأداة قانونية حلماية حقوق الن�شاء اإىل جانب معاهدة حقوق الإن�شان. 
وتن����س امل���ادة الأوىل من التفاقية عل���ى اأن م�شطلح التمييز �شد املراأة يعني “اأي���ة تفرقة اأو ا�شتبعاد اأو 
تقيي���د يت���م على اأ�شا�س اجلن�س ويكون م���ن اآثاره اأو اأعرا�شه النيل من العرتاف للم���راأة، على اأ�شا�س ت�شاوي 
الرجل واملراأة، مبا لهام من مقت�شيات حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية يف امليادين ال�شيا�شية والقت�شادية 
والجتماعية والثقافية واملدنية اأو يف اأيِّ ميدان اآخر، اأو اإبطال العرتاف للمراأة بهذه احلقوق اأو بحق متتعها 

بها وممار�شتها لها بغ�س النظر عن حالتها الجتماعية )متزوجة اأو غري متزوجة(.
هذه التفاقية مبنية على اأ�شا�س متييز الن�شاء يف امليادين ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية 
واملدني���ة اأو يف اأي ميدان اآخر، ول تت�شم���ن ب�شكل وا�شح اأي ن�شو�س قانونية حول العنف �شد املراأة اأو العنف 
الأ�ش���ري، لكنها تكف���ل حقوق الإن�شان الأ�شا�شية للن�ش���اء )الإ�شارة اإىل معاهدة حق���وق الإن�شان(.  لقد تبنت 
جلنة التفاقية تو�شية عامة رقمها  19 للتطرق اإىل �شكوت  اتفاقية املراأة عن العنف، ويرد يف ن�شها اأن العنف 
ال���ذي تدف���ع اإلي���ه ع�شبية اجلن�س هو “�شكل من اأ�ش���كال التمييز التي حتول دون قدرة امل���راأة على ال�شتمتاع 

باحلقوق واحلريات على اأ�شا�س الت�شاوي مع الرجل”. 
و اأو�شح���ت التو�شي���ة العامة بالتحديد اأن التفاقية لي�شت حم���دودة على العمل من قبل احلكومة اأو نيابة 
عنها )انظر الفقرات )ه�( و)و( من املادة )2( وكذلك املادة )5( من التفاقية(. وعلى �شبيل املثال، مبوجب 
الفقرة )ه�( من املادة )2(، تدعو التفاقية الدول الأطراف اإىل اتخاذ جميع التدابري املنا�شبة للق�شاء على 
َبل اأي �شخ�س اأو جهة اأو هيئ���ة. ومبوجب القانون الدويل العام واملعاهدات اخلا�شة  التميي���ز �ش���د املراأة من قرِ

3.اإلطار القانوني الدولي
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بحقوق الإن�شان، يجوز اأن تكون الدولة م�شوؤولة عن الأفعال اخلا�شة اإذا اخفقت يف العمل بجد وعناية من اأجل 
احليلولة دون وقوع اأي  انتهاكات تطال احلقوق؛ اأو يف التحقيق يف اأفعال العنف ومعاقبة مرتكبيها؛ وكذلك اإن 

مل تلتزم بتقدمي التعوي�شات اللزمة عن تلك النتهاكات.

2.1.3 مقررات  مؤتمر بكين – 1995م 
�شادق���ت اليم���ن على مق���ررات موؤمتر بكني واأدرج���ت مكوناته الثن���ي ع�شر �شم���ن �شيا�شاتها وخططها 
الوطني���ة، مب���ا يف ذل���ك مناه�شة العنف �شد امل���راأة. وتوؤكد  مق���ررات موؤمتر  بكني للمرة الثاني���ة على املبداأ 
الأ�شا�ش���ي ب���اأن حقوق الن�ش���اء والفتيات » جزء اأ�شا�ش���يٌّ ل يتجزاأ من حقوق الإن�ش���ان العاملية، وهي غري قابل 

للم�شاومة.«
و تع���ّرف مقررات املوؤمت���ر العنف يف معناه العام باأنَّه »اأيُّ فعٍل عنيٍف تدف���ع اإليه ع�شبية اجلن�س ويرتتب 
علي���ه، اأو يرجح اأن يرتتب عليه، اأذى اأو معاناة للم���راأة، �شواء من الناحية اجل�شمانية اأو اجلن�شية اأو النف�شية 
مب���ا يف ذل���ك التهديد باأفعال من هذا القبيل اأو الق�شر اأو احلرمان التع�شفي من احلرية، �شواء حدث ذلك يف 

احلياة العامة اأو اخلا�شة.«
كما يدعو ميثاق املوؤمتر احلكومة اإىل اتخاذ الإجراءات املنا�شبة ملعاجلة العديد من الق�شايا املهمة التي  
من بينها العنف �شد الن�شاء، ويحث  الدولة على اتخاذ الإجراءات الازمة للق�شاء على جميع اأ�شكال العنف 

�شد الن�شاء والفتيات ومنع حدوثها. 

1.3 العنف ضد األطفال 
تعت���رب اتفاقي���ة حقوق الطف���ل الأداة الدولية الرئي�شية حلماي���ة و�شع الطفل. وكما �شبق���ت الإ�شارة، فاإن 
عة على هذه التفاقية التي تن�س يف املادة )19( على الآتي:  “تتخذ الدول الأطراف  اليمن من الأطراف املوقِّ
جمي���ع التدابري الت�شريعية والإدارية والجتماعي���ة والتعليمية املائمة من اأجل حماية الطفل من كافة اأ�شكال 
العن���ف اأو ال�شرر اأو الإ�شاءة البدنية اأو العقلية والإهمال اأو املعاملة املنطوية على اإهمال، اأو اإ�شاءة املعاملة اأو 
ال�شتغ���ال، مبا يف ذلك الإ�شاءة اجلن�شية، وهو يف رعاية الوال���د )الوالدين( اأو الو�شي القانوين )الأو�شياء 

القانونيني( عليه، اأو اأي �شخ�س اآخر يتعهُد الطفَل بالرعاية.”
اأ�ش���فنْ اإىل ذل���ك اأنَّها تلزم الدوَل بتوفري التداب���ري احلمائية املائمة بحيث “ت�شم���ل الإجراءات الفعالة 
لو�ش���ع برامج اجتماعي���ة من اأجل توفري الدعم الازم للطفل ولأولئك الذي���ن يتعهدون الطفَل بالرعاية، اإىل 
جانب كلِّ الأ�شكال الأخرى من اإجراءات احلماية. و العمل على حتديد حالت اإ�شاءة معاملة الطفل املذكورة 
اآنفا، والإباغ عنها والإحالة ب�شاأنها، والتحقيق فيها، ومعاجلتها، ومتابعتها، مبا يف ذلك تدخل الق�شاء وفقا 

ملقت�شيات احلال.” الفقرة الثانية من املادة )19( .
و ج���اء القانون اليمن���ي مطابقا لتلك اللتزامات الدولية؛ حيُث ت�شري  املادة )3( من قانون حقوق الطفل 
ل�شن���ة 2002 اإىل حتديد حقوق الطفل القانوني���ة والجتماعية و القت�شادية و ال�شحية و الرتبوية و التعليمية 



19

الثقافي���ة،  و  الريا�شي���ة  و 
كم���ا ت�ش���ري اإىل ل���زوم توفري 
احلماية القانونية ال�شرورية 
لاأطف���ال و العمل م���ن اأجل 
احليلول���ة دون وقعه���م يف اأي 

نوع من اأنواع ال�شتغال  .
د القان���ون الكثري  و ح���دَّ
الت���ي عل���ى  م���ن الواجب���ات 
حلماي���ة  تنفيذه���ا  الدول���ة 
الطف���ل ، ومن اأهمها حمايته 
من جمي���ع ا�شكال ال�شتغال 
اجلن�ش���ي و القت�شادي. كما 
اأك���د عل���ى اأن م���ن واجب���ات  
الدول���ة  اتخ���اذ الج���راءات 
و التداب���ري امل�ش���ددة حلماية 
اأي  مزاول���ة  م���ن  الطف���ال 
ن�شاط ل اخاقي؛ ومن ذلك 
اأو  ا�شتخدامه���م يف الدعارة 
غريه���ا م���ن املمار�شات غري 

رة و املواد املوؤثرة على العقل. امل�شروعة، و ن�س اإىل جانب ذلك على وجوب حمايتهم من ا�شتخدام املواد املخدِّ
 و باجلمل���ة، فقد �شنَّ القانون حزمًة من العقوب���ات الرادعة بغية حماية الأطفال من كلِّ النتهاكات التي 

مت�س حقوقهم ال�شرعية و القانونية.  

1.1.3 البرتوكوالت االختيارية التفاقية حقوق الطفل 
ل ينح�ش���ر العن���ف �شد الأطفال عل���ى العنف العاطفي والب���دين فح�شب، بل اإنه يعدو ذل���ك اإىل اأ�شكال 
اأخ���رى خمتلفة.  و فيم���ا يخ�س الجتار بالأطفال واإ�ش���راك الأطفال يف الدعارة واملمار�ش���ات الإباحية، فاإن 
الربتوكول الختياري يلزم الدول اإغاق اأي مرافق ت�شتخدم لدعارة الأطفال واإ�شراكهم يف الأعمال الإباحية، 
كما يلزمه���ا �شبط وم�شادرة عائدات هذه الأن�شطة واأي و�شائل ت�شتخدم لت�شهيلها. اإّن الربتوكول الختياري 
اخلا����س باإ�ش���راك الأطف���ال يف ال�شراع امل�شل���ح يق�شي باحلد من جتني���د الأطفال دون �ش���ن الثامنة ع�شرة 
يف ال�شراع���ات امل�شلح���ة ، ويلزم الدول بتوف���ري التاأهيل البدين والنف�شي الازم لاأطف���ال الذين �شاركوا يف 

ال�شراع امل�شلح، كما يق�شي بدعم اإعادة اإدماجهم يف املجتمع . 
وق���د ن�ش���ت املادة )149( من القانون اليمن���ي على اأننْ تعمل الدولة على اح���رتام قواعد القانون الدويل 
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املنطب���ق عليه���ا يف املنازعات امل�شلحة ذات ال�شلة بالطفل و حمايته. ويرتتب على هذا اللتزام حظر ال�شاح 
على الأطفال، و حمايتهم من اآثار النزاع امل�شلح ، و عدم اإ�شراكهم اإ�شراكا مبا�شرا يف احلرب، و عدم جتنيد 

اأيِّ �شخ�سٍ مل يتجاوز �شنه الثامنة ع�شرة  ) قانون حقوق الطفل رقم)45( ل�شنة2002 م (. 

2.1.3 لجنة حقوق الطفل 
تراق���ب هذه اللجنة م�شتوى تقدم البلد يف تنفيذ اتفاقية حقوق الطف���ل وبروتوكولتها الختيارية، وتقوم 
بفح����س التقارير ال�شاملة حول تنفي���ذ التفاقية التي تلتزم الدول بت�شليمها عل���ى نحو دوري عقب الت�شديق 
عل���ى التفاقي���ة، كما اأنها ت�شدر ماحظات ختامية بخ�شو�س كلِّ ذلك. وعند فح�س تقرير ما، قد ت�شتجوب 
اللجن���ة وف���د احلكومة التي �شلمت التقري���ر، وقد حتث الدول عل���ى مراجعة تقاريره���ا ومناق�شة املاحظات 
عة على  اخلتامي���ة يف الربمل���ان. و جتتمع هذه اللجنة ثاث مراٍت يف ال�شنة، حي���ث تر�شح الدول الأطراف املوقِّ
���رت اللجنة معلومات حقيقية حول مدى  التفاقي���ة اأع�شاءه���ا الثمانية للم�شاركة يف انتخابات اللجنة. وقد وفَّ

التزام الدول يف جمال مناه�شة العنف �شد الأطفال.  
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؛  ُتع���دُّ القوانني الإقليمية م���ن الأدوات الهامة التي ُت�َشاعد الدول الأع�شاء عل���ى مناه�شة العنف الأ�شريِّ
حي���ث تعك����س هذه القوان���ني الدي���ن ، و الثقافة العرفي���ة يف املنطقة العربي���ة. و متثِّل العديد م���ن الإعانات 
احلقوقي���ة الإقليمية م�شدرًا قيَّمًا لإ�شدار الت�شريع���ات الوطنية حول العنف الأ�شريِّ ملا تنطوي عليه من عمٍق 

ثقايفٍّ عربيٍّ اإ�شاميٍّ اإىل جانب اإحالتها على املنظومة القانونية الدولية. 

1.4 اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان 
م الإعان الإ�شام���ي حلقوق الإن�شان اأية دول���ة اإ�شامية بالت�شديق عليه. فه���و ين�سُّ على حقوق  ل ُيل���زرِ
الإن�ش���ان الأ�شا�شي���ة بالإ�ش���ارة اإىل الإعان العاملي حلق���وق الإن�ش���ان. و يعتمد هذا الإع���ان الإ�شامي على 
الق���راآن الك���رمي وال�شنة النبوية، حيث ا�شطلع بتاأليفه علماء وفقهاء بارزون، اإىل جانب بع�س رموز احلركات 

الإ�شامية والفكر الإ�شامي املعا�شر، وذلك يف العام 1980م. 
وين�سُّ هذا الإعان الإ�شامي على حقِّ كل اإن�شاٍن يف احلياة والعدالة واحلرية وامل�شاواة. 

ويوؤك���د يف امل���ادة )19( الفق���رات )ه����(، )و(، )ز(، )ح( عل���ى اأنَّ “ ل���كل طفل احل���ق يف اأن يرتعرع يف 
كن���ف والدي���ه، وَيحُظُر كلُّ ما من �شاأنه اأن يحول دون منوهم ال�شحيح اأو اإحلاق ال�شرر بهم.” ويحق لاأ�شرة 
، وكذل���ك على الرعاية واحلماية. ويف حال تخل���ي الأبوين عن حتمل واجباتهما  احل�ش���ول على الدعم املاديِّ
جت���اه اأطفالهم���ا ل�شبب من الأ�شباب، ف���اإن م�شئولية القيام بتلك الواجبات تقع عل���ى الدولة وتكون ملَزمًة بها 
كاملة على نفقتها اخلا�شة. اأ�شفنْ اإىل ذلك اأنَّه ل يتم اإكراه اأي اإن�شان على الزواج، ول ُتنتق�س  اأو ُت�شلب من 

اأيِّ اإن�شاٍن �شخ�شيته القانونية ب�شبب الزواج. 
و يف امل���ادة )20( ب�ش���اأن حق الن�شاء املتزوجات، مل يتطرق الإعان ،باأي���ة �شورة من ال�شور، اإىل العنف 
ه اأ�شار ب�شكل ع���ام اإىل حماية الطف���ل، و اإننْ مل ين�س بالتحدي���د على احلماية  الأ�ش���ري �ش���د الن�شاء، بي���د اأنَّ
م لوائح عامة للبل���دان الإ�شامية، ومنها دولة اليمن املعنية  القانوني���ة. وب�شورة عامة، فاإنَّ هذا الإعان يقدِّ

يف هذا اخل�شو�س.

2.4 إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم
من املعلوم اأنَّ اليمن من الدول الإ�شامية التي �شادقتنْ ، من خال وزارة خارجيتها، على اإعان القاهرة 
ح���ول حق���وق الإن�شان يف الإ�شام عام 1990م، والذي ين�سُّ يف املادة )25( منه على اأنَّ »ال�شريعة الإ�شامية 
هي امل�شدر الوحيد الذي ميكن الرجوع اإليه لتف�شري اأو تو�شيح اأي مادة من مواد هذا الإعان.« ولهذا، يبدو 
الإع���ان عل���ى اأنه وثيقة اإر�شادية ل تق�شي بالت�شديق عليها، وقد اأ�شري اإىل اأنه دليل اإر�شادي للدول الأع�شاء 
يف املنطق���ة، واأن���ه متوافق مع الإع���ان  العاملي حلقوق الإن�شان الذي مل يخ�ش�س اأي���ة مادة من مواده للعنف 

�شد الن�شاء اأو الأطفال. 
تن�سُّ املادة )2( من هذا الإعان على اأن »�شامة ج�شد الإن�شان م�شونة، ول يجوز العتداء عليها، كما 

4.اإلطار القانوني اإلقليمي



22

ل يج���وز امل�شا����س بها دون م�شوٍغ �شرعيٍّ وتتكفل الدولة حماية ذلك.« و رغ���م اأنَّ العنف �شد الن�شاء والأطفال 
من الأفعال التي ت�شر ب�شامة اجل�شد، فاإنَّ الإعان مل يو�شح ذلك بالتف�شيل. 

وفيم���ا يخ����س الن���وع الجتماع���ي، ياأتي ن�س امل���ادة )6( كالت���ايل: »امل���راأة م�شاوية للرج���ل يف الكرامة 
الإن�شاني���ة، ولها من احلق مثل ما عليها من الواجب���ات، ولها �شخ�شيتها املدنية وذمتها املالية امل�شتقلة، وحق 

الحتفاظ با�شمها ون�شبها.«

3.4 الميثاق العربي لحقوق اإلنسان
ُيع���دُّ امليثاق العربي حلقوق الإن�شان امليثاق الإقليمي الرئي�ش���ي ل�شمان حماية حقوق الإن�شان. و قد تبنت 
جامع���ة ال���دول العربية الن�شخة الأوىل م���ن امليثاق العربي حلق���وق الإن�شان عام 1994م، غ���ري اأنه مت تقدمي 
الن�شخ���ة اجلديدة من امليثاق اإىل القمة العربية يف تون�س عام 2004م. يعالج هذا امليثاق العديد من الق�شايا 
املتعلق���ة بحق���وق الإن�شان مثل احلق يف احلياة )املواد )5، 6 و7( واحلق يف عدم اخل�شوع للتعذيب اأو املعاملة 
الااإن�شانية اأو املُهينة )املواد 8، 9، 18 و20(. كما يتطرق امليثاق اإىل قواعد العدالة )املواد 12، 13، 15، 16 
،19(، واحلق���وق ال�شيا�شية )املواد 20، 26 ،27(، و احلق���وق القت�شادية والجتماعية والثقافية )املواد 34، 
نة من 7 اأع�شاء تقارير دورية من الدول الأع�شاء، غري اأّن هذه اللجنة  35 و36(. وتتلق���ى جلن���ة اخلرباء املكوَّ
ل متلك اآلية لتلقي ال�شكاوى من اأية دولة من الدول الأطراف اأو من اأ�شخا�س ب�شاأن اأي فعٍل خمالٍف للميثاق، 
و ل يتبنى امليثاق اأية اآلية اأخرى للتطبيق اأو التنفيذ ) على �شبيل املثال املحكمة العربية حلقوق الإن�شان؛ تلك 

الهيئة املرغوب يف وجودها مع اأنها غري موجودة حتى اللحظة( .
تن�س املادة )3( يف الفقرتني الأوىل والثانية على الآتي: “تتعهد كلُّ دولٍة طرٍف يف هذا امليثاق باأن تكفل 
لكلِّ �شخ�س خا�شع لوليتها حق التمتع باحلقوق واحلريات املن�شو�س عليها يف  هذا امليثاق، دون متييز ب�شبب 
العرق اأو اللون اأو اجلن�س، اأو اللغة اأو املعتقد الديني ،اأو الراأي ،اأو الفكر، اأو الأ�شل الوطني ،اأو الجتماعي ،اأو 

الرثوة ،اأو املياد، اأو الإعاقة البدنية اأو العقلية.”
وتوؤكد الفقرة الثالثة من املادة نف�شها على اأنَّ “الرجل واملراأة مت�شاويان يف الكرامة الإن�شانية، واحلقوق 
ته ال�شريعة الإ�شامية و ال�شرائع ال�شماوية الأخرى والت�شريعات  والواجبات ،فيظل التمييز الإيجابي الذي اأقرَّ
واملواثيق النافذة ل�شالح املراأة. و تتعهد تبعا لذلك كل دولة طرف باتخاذ كافة التدابري الازمة لتاأمني تكافوؤ 

الفر�س وامل�شاواة الفعلية بني الن�شاء والرجال يف التمتع بجميع احلقوق الواردة يف هذا امليثاق.”
ورغم اأنَّ  امليثاق ل يت�شمن اأي تعريف مل�شطلح العنف، فاإنه ين�س يف الفقرة الثانية من املادة )33( على  
وج���وب اأننْ “تكفل الدولة واملجتمع حماية الأ�شرة، وتقوية اأوا�شرها، و حماية الأفراد داخلها، و حظر خمتلف 
اأ�ش���كال العن���ف و اإ�شاءة املعاملة ب���ني اأع�شائها ، و بخا�شة �شد املراأة و الطفل. كم���ا تكفل لاأمومة والطفولة 
وال�شيخوخة وذوي الحتياجات اخلا�شة احلماية و الرعاية الازمتني،  و تكفل اأي�شا للنا�شئني و ال�شباب اأكرب 

فر�س التنمية البدنية و العقلية.” 
ول�شم���ان حق���وق الأطفال، توؤكد الفق���رة الثالثة من امل���ادة نف�شها على وجوب اأن تتخ���ذ الدول الأطراف 
كل التداب���ري الت�شريعية و الإدارية و الق�شائية الازمة ل�شم���ان حماية الطفل، و اإعا�شته، وتن�شئته يف جوٍّ من 
احلري���ة والكرامة، واعتبار م�شلحته الُف�شلى املعيار الأ�شا�شي ل���كلِّ التدابري املتخذة يف �شاأنه كائنًة ما كانت 

�شا لانحراف. حالة ذلك الطفل؛ �شواء  كان حَدثا جانحا اأو  طفا معرَّ
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�شادق���ت اليمن على املعاهدات الدولي���ة وتبنتها يف القوانني الوطنية، مبا يف ذل���ك الد�شتور الذي تن�سُّ 
امل���ادة )6( منه على الآت���ي: “توؤكد الدولة العمل مبيث����اق الأمم املت�ح�دة والإعان العامل���ي حلقوق الإن�شان، 
وميث����اق ج�امع���ة الدول العربي�ة، وقواعد القانون الدويل املعرتف بها ب�ش�ورة عام�ة.” . و تاأ�شي�شا على ذلك، 

فاإن من املحتم على احلكومة اليمنية اأن تلتزم مبقت�شيات هذا الت�شديق.

1.5 الدستور 
تن����س امل���ادة )30( على »اأنَّ الدولة حتمي الأمومة والطفولة وترعى الن���سء و ال�شب��اب«. و فيما يلي بيان 

ملواد حمددة تتعلق بحقوق الن�شاء والأطفال.   

1.1.5 النساء 
 ن�شو����س قانوني���ة : كان ن�س املادة )27( من د�شتور 1991 : “املواطنون جميعهم �شوا�شية اأمام القانون 
و مت�شاوون يف احلقوق و الواجبات العامة، و ل متييز بينهم يف ذلك ب�شبب اجلن�س اأو اللون اأو الأ�شل اأو اللغة 
اأو املهن���ة اأو املرك���ز الجتماع���ي اأو العقيدة” و ق���د مت ا�شتبدالها عام 1994  )5( بن����س املادة )31(، وهي : 
الواجبات ما تكفله و توجبه ال�شريعة و ين�س عليه القانون” و  و  لهنَّ من احلقوق  و  الرجال  �شقائق  “الن�شاء 

بن�س املادة )41(: “املواطنون جميعهم مت�شاوون يف احلقوق و الواجبات العامة”. 
ويكم���ن اخلل���ل احلقوقي والقانوين يف ا�شتبدال امل���ادة )27( من د�شت���ور 1991 باملادتني )31( و )41( 
م���ن الد�شت���ور احل���ايل يف م�شاألتني جوهريت���ني؛ اأولهما هي التفرق���ة الوا�شحة بني اجلن�ش���ني يف اأهم وثيقة 
تت�شم���ن احلق���وق املدنية لأفراد ال�شع���ب، وهو ما يت�شمن تاأ�شي���ا لتبعية جن�ٍس لآخر بحي���ث ل تتحقق هوية 
امل���راأة و�شخ�شيتها القانونية اإل من حيُث كونها �شقيقة للرجل و لي�س باإن�شانيتها املجردة امل�شتقلة؛ وهو الأمر 
ال���ذي م���ن �شاأنه اأننْ يجعل امل�شاواة املذكورة يف امل���ادة )41( منقو�شة. اأما امل�شاأل���ة الثانية فتكمن يف توظيف 
ن����سٍ مبت�ش���ٍر من �شياق حديث نبويٍّ جاء ردًا على �شوؤاٍل يتعل���ق مب�شاألة فقهية خا�شة بالُغ�شل و لي�س باحلقوق 
ننْ اأّن الع���ربة بعموم اللفظ ل بخ�شو�س ال�شبب، فاإنَّ  و الواجب���ات املدني���ة، و مع الت�شليم بالقاعدة الأ�شولية مرِ
ال�شياغة القانونية يف اأمور تتعلق باحلقوق والواجبات املناطة باملواطن تقت�شي الدقة ال�شياغية بحيث تكون 
جامع���ة مانع���ة تت�شمن مبداأ امل�شاواة دون اأّية اإحالٍة اإىل ن�سٍ خا�ٍس ق���د ُيفهم منه �شبهة الحلاق والتبعية، ل 
�شيما اأن الإ�شام  قد منح املراأة، كما منح الرجل، اأهلّية الت�شرف التام وامل�شتقل يف ن�شو�س �شريحة الدللة 
كقول���هرِ تعاىل: “للرج���الرِ ن�شيٌب مما اكت�شبوا و للن�شاءرِ ن�شيٌب مما اكت�ش���ب” وهو ما مينح كا منهما هويته 
القانوني���ة امل�شتقلة وتبعات عمله دون اعتبار لأي ارتباٍط بينهما. ويوؤيد هذا الن�سَّ املحكَم املمار�شُة الإن�شانية 
يف العه���د النب���وي حني انخرطت الن�ش���اء، على قدم امل�شاواة م���ع الرجال، يف كثري م���ن الق�شايا الجتماعية 
وال�شيا�شي���ة املهمة  كاملعاهدات وال�شهادات، اإىل جانب متتعهن بحقوقهن يف جمال العقيدة، واملرياث، و غري 
ذل���ك م���ن الأمور التي خاطب الإ�شام الن�ش���اء فيها كذوات م�شتقلة كاملة الأهلي���ة. و بالتايل فاإن العودة اإىل 
ع  امل���ادة )27( م���ن د�شتور 1991 عو�شًا عن كل من املادتني )31( و )41( هي اخلطوة الأوىل لعرتاف امل�شرِّ

اليمني باملواطنة الكاملة لاإن�شان دون متييز بني اجلن�شني.

5.اإلطار القانوني الوطني
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و اإىل ذلك، فاإّن درا�شًة حول القوانني الوطنية اأجراها فريٌق قانوينٌّ تابع للجنة الوطنية للمراأة- ا�شتنتجت 
اأنَّ 61 م���ادة قانوني���ة يف الت�شريعات الوطنية ،مبا يف ذلك قان���ون العقوبات و قانون  الأحوال ال�شخ�شية ل�شنة 
1999م وتعديات���ه، تت�شم���ن ن�شو�ش���ًا قانونية فيها من التميي���ز �شد املراأة ما يعر����س حقوقها و�شخ�شيتها 
القانوني���ة لانتقا�س. و ُيعدُّ قانون الأحوال ال�شخ�شية رقم 20 ل�شنة 1992 بتعدياته عامي 1997م و1999م  
مبثاب���ة الت�شري���ع الرئي�شي لو�شع الن�شاء يف اليمن، �شيما اأنَّه يت�شم���ن م�شائل  تتعلق بالزواج والطاق ورعاية 
الأطف���ال والإرث. بي���د اأن هذا القانون الأ�شا�شي قد اأغفل ق�شية العنف �شد املراأة مما يفتح الباب ملمار�شات 

قد يقوم بها الفرد الذكر �شد املراأة دون خوٍف من اأن تطاله امل�شائلة القانونية.

قوانن ت�ضجع على العنف الأ�ضري:
1-امل���ادة )232( م���ن قان���ون العقوبات و ن�شه���ا كالتايل: “ اإذا قت���ل الزوج زوجته هي و م���ن يزين بها حال 
تلب�شهما بالزنا، اأو اعتدى عليهما اعتداًء اأف�شى اإىل موت اأو عاهة فا ق�شا�س  يف ذلك، و اإمنا يعزر الزوج 
باحلب����س مدة ل تزيد عن �شن���ة اأو بالغرامة، و ي�شري ذات احلكم على من فاجاأ اإحدى اأ�شوله اأو فروعه اأو 
اأخواته متلب�شة بجرمية الزنا”. و كما �شبقت الإ�شارة، فاإّن القانون اليمني مينح الفرد الذكر حق الفتئات 
عل���ى القانون، ويفتح املجال اأم���ام جرائم القتل  والتعذيب. و على ذلك، فاإّن ه���ذه املادة خمالفة لل�شريعة 

الإ�شامية ،التي تعد الإطار املرجعي للقانون اليمني، من وجهني:
اغفال حكم ال�شريعة يف هذه احلالة، وهو ما يعرف باملاعنة الوارد حكمها يف �شورة النور، وفيها توؤدي   •

رة الق�شم الغليظ ، ويوؤدي الزوج املدعي الق�شم الغليظ، ثم يفرق بينهما بعد ذلك. الزوجة املنكرِ
مناط احلكم؛ اأي �شروطه ولوازمه، فن�سُّ املادة ل  بتحقيق  الأ�شوليني  يعرف عند  ما  املادة  يعوز هذه   •
يتكل���م ع���ن �شهوٍد ول �شروٍط ول ماب�شاٍت؛ و اإمنا يبيح ارتكاب جرمية القتل دون حتقيق ملناط احلكم.  
وعل���ى ذل���ك، فا ميكن باأية ح���اٍل من الأحوال تربير قتل من زعم اأحد اأقربائه���ا “الفروع اأو الأ�شول” 
�شبطه���ا يف حال زنا ك���ون ال�شروط املوجودة يف امل���ادة )266(من القانون نف�شه واجب���ة ال�شتكمال، و 
حت���ى بع���د ا�شتكمالها، فاإّنه ل يحقُّ لأحد البت يف �شاأن املراأة �ش���وى الق�شاء  الذي يحكم مبوجب املادة 
)263( ح���ول ه���ذه الق�شية. و ل يجوز باأية حاٍل من الأحوال قتل املراأة فعقوبة الزنا وا�شحة يف القراآن 
الك���رمي. و اإنَّ من �ش���اأن ال�شتمرار يف اعتماد هذه امل���ادة اأن يجعل باب جرائم ال�ش���رف مفتوحًا ليقتل 
الذكور من اأرادوا من الن�شاء با�شم ال�شرف؛ و بذلك ي�شتطيعون النتقام، و التخل�س من املراأة التي تعد 
خ الفكر  عن���د بع�شه���م ، من حيث املبداأ، عارا دون وجه حق. هذا؛ ع���اوة على اأن املادة يف دللتها تر�شِّ
الذك���وري الذي يجرم الزنا اإن ارتكبته امل���راأة دون جترميه يف حق الرجل، كما اأنها ت�شكُت عن معكو�س 

احلالة؛ وذلك فيما اإذا وجدت املراأة زوجها اأو قريبها فرعا اأو اأ�شا متلب�شًا بجرمية الزنا.
2- تن����سُّ امل���ادة )40( من قانون الأحوال ال�شخ�شي���ة على اأنَّ املراأة ملزمة  لزوجها ب�” متكينه منها �شاحلًة 
لل���وطء امل�ش���روع”. ويف ه���ذه احلالة التي قد تت���م بدون موافقة الزوجات، فاإن ه���ذه املادة ت�شمح للزوج 
مبمار�ش���ة عمل الغت�شاب يف نط���اق الع�شمة الزوجية والذي يعد من اأفعال العن���ف املمار�شة �شد املراأة. 
وقد يكون هذا ذا عاقة بزواج ال�شغريات ، وما ميار�س �شدهن من دخول بالقوة قد يودي بحياتهن.  ففي 
حالة زواج ال�شغريات، غالبًا ما جترب الأ�شر الفتيات على الزواج من رجال يكربونهن ب�شنوات كثرية، وهذا 
ال���زواج الق�شري خا�شة من الفتيات اللواتي يف �شن الدرا�شة يكون له عاقة بالعنف الأ�شري، والغت�شاب 
يف نطاق الع�شمة الزوجية. لقد �شاهم القانون اليمني ول يزال ي�شاهم يف تفاقم هذا الو�شع، حيث األغيت 
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املادة )15( ب�شاأن احلد الأدنى ل�شن زواج الفتيات من قبل جمل�س النواب عام 1999م؛ اإذ ا�شتبعد القانون 
رق���م 24 ل�شنة 1999م هذا ال�شرط، و�شم���ح بزواج الفتيات حتت �شن اخلام�شة ع�شرة �شريطة موافقة ويل 

الأمر على الزواج وعدم الدخول بالفتاة حتى �شن البلوغ.
ولع���ل يف �شياغ���ة املادة على هذا النحو ما يربر لبع�س الرجال التن�ش���ل من واجباتهم يف النفاق )يف ظل 
حرم���ان امل���راأة من حقها يف العمل والنفاق(، بدعوى اأن املراأة نا�شز؛ اأينْ تاأبى اأن متكنه من نف�شها للوطء. 
و م���ن العي���وب التمييزية يف املادة القانونية اأنها تن�سُّ على احلق اجلن�شي للذكر دون اأية اإ�شارة حلق املراأة 

اجلن�شي من زوجها، اأو لاأحوال الطارئة يف العاقات الزوجية يف هذا اجلانب على وجه اخل�شو�س.
3 - تن�سُّ املادة )23(  من قانون الأحوال ال�شخ�شية على الآتي : »ي�شرتط ر�شا املراأة، و ر�شا البكر �شكوتها 
ل القول  و ر�ش���ا الثي���ب نطقه���ا« . واملادة رغ���م ن�شها على �ش���رورة الر�شا لوقوع ال���زواج ، فاإنه���ا مل تف�شِّ
بخ�شو����س �ش���رورة ح�شور املراأة وكتابته���ا وتوقيعها حتى ُيتاأكد من موافقته���ا التامة ) يف الرتاث الفقهي 
ع اليمني ال�شتف���ادة منها(، كون عدم  الإ�شام���ي كث���ري من الن�شو����س املهمة يف هذا ال�شاأن ميك���ن للم�شرِّ
ا�ش���رتاط وج���ود املراأة و نطقه���ا و توقيعها باملوافقة ل يحميه���ا من اإجبارها على الزواج م���ن قبل الأ�شرة،  
وواق���ع احلياة يحكي كثريا م���ن الق�ش�س التي ترغم فيها املراأة على الزواج مع اأنها وافقت نطقا اأو �شكوتا 

حتت التهديد والجبار من قبل الويل.

اللجنة الوطنية للمراأة 
اللجن���ة الوطنية للم���راأة هيئة حكومية تابعة ملكتب رئي����س الوزراء اأن�شئت ع���ام 1996م لتبني خمرجات  
موؤمت���ر بك���ني ،كما هو مو�شح يف عملية اإعداد واإ�شدار ا�شرتاتيجية تنمية املراأة عام 2003م، حيث تعمل هذه 
اللجن���ة كمراقب على و�شع الن�شاء يف اليمن. وقد اأعدت اللجنة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والإر�شاد، بع�س 
املراج���ع م���ن خال الطاع على اتفاقي���ة الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد امل���راأة من منظور ال�شريعة 

الإ�شامي���ة. وت�شري هذه املراجع 
، ب�ش���ورة مط���ردة، اإىل اأوج���ه 
امل���راأة  حق���وق  ب���ني  ال�شب���ه 
الأ�شا�شي���ة ،كما هي مف�شلة يف 
التفاقية ،واملفاهيم الإ�شامية 
حول متكني املراأة. ومع كل تلك 
اجله���ود، فاإن التميي���ز والعنف 
�شد امل���راأة ل ي���زالن �شائدين 
يف املجتمع اليمني، لي�س ب�شبب 
ا ب�شبب  الدي���ن يف ذات���ه ، و اإمنَّ
تل���ك التف�ش���ريات الفقهية التي 
تراكم���ت عل���ى م���دى ع�ش���ور 
متطاول���ة، دون اأن يت���م اإع���ادة 
النظر فيه���ا وم�شائلتها م�شائلة 
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علمية جادة تف�شي اإىل اخلروج عن دائرتها اإىل دائرة اأو�شع تنال فيها املراأة حقوقها كاملة غري منقو�شة.
 ه���ذا؛ وت�شلِّم اللجنة الوطنية للمراأة تقريرًا �شنوي���ًا اإىل جلان اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز 
�ش���د املراأة، كما اأن ه���ذه اللجنة م�شوؤولة عن بناء الق���درات ملناه�شة العنف �شد امل���راأة ومراقبة ما ي�شدره 

دات ت�شريعية وقوانني. عون من م�شوَّ امل�شرِّ

2.1.5 األطفال
وفق���ًا للمادت���ني )14( و)43(، جمي���ع املواطنني مت�ش���اوون يف احلقوق والواجبات، لكن ه���ذا ل يعني اأن 
جلمي���ع املواطنني هذه احلق���وق واحلريات. فو�شع الأطف���ال يف املجتمع اليمني و�شع التاب���ع الأعمى لاأ�شرة 
)خا�ش���ة الذك���ور الكبار مثل الأب والإخوة( ، ففي العرف التقليدي يقت�شي على الطفل اأو الطفل الكبري حتى 
�ش���ن ال�شباب اأن يك���ون مطيعا طاعة عمياء لكل ما ي�شدر اإليه من اأوامر، وم���ا يفرت�س منه اأن يكون. وهو ما 
يقت���ل المكانات اخلاقة لدي���ه، ويعزز اآليات الرقابة الق�شرية يف �شخ�شيت���ه، بحيث ي�شبح �شعيفا ومرتددا 

وفاقدا حل�س املبادرة وامل�شوؤولية. 
ومم���ا جت���در الإ�شارة اإليه اأنه ل يتوفر يف القانون اليمن اأية مادة تخ�س العنف املوجه �شد الطفل، مع اأن 
كثريا من د�شاتري العامل تت�شمن قوانني تكفل حق الطفل وحمايته من العنف نظريا، كما تت�شمن الإجراءات 
القانونية القابلة للتنفيذ الفعلي من اأجل احليلولة دون وقوع الطفل يف دوامة العنف بكل اأ�شكاله ويف ف�شاءاته 
املختلف���ة. و اإىل ذل���ك، عمدت بع�س الدول العربية ، يف خطوة رائدة يف املنطقة، اإىل اإر�شاء بع�س الإجراءات 
الازم���ة من اأجل تعزيز الرقابة الجتماعية؛ ففي تون�س ، على �شبيل املثال، ت�شطلع الوحدات الجتماعية يف 
امل�شت�شفيات بالتحقق من حالة الطفل امل�شكوك يف تعر�شه للعنف، وال�شعي اإىل معاجلة احلالة على امل�شتويات 
املختلف���ة، الطبي���ة والنف�شي���ة والجتماعية، مبا يكفل احل���د من هذه احلالت و�شمان قط���ع دابر العنف �شد 

الفئات ال�شعيفة يف املجتمع، وعلى راأ�شها الأطفال.

2.5 قانون الوقاية من العنف األسري رقم )6( لسنة 2008م: 
مت �ش���ن قان���ون الوقاية من العنف الأ�شري رق���م )6( عام 2008م، لكنه مل ي�ش���در ومل يتم تطبيقه على 
اأر����س الواق���ع. لقد اتخذت احلكوم���ة اليمنية عددًا م���ن التدابري ملراجع���ة القوانني الوطني���ة املتعلقة بو�شع 
امل���راأة يف نط���اق الأ�ش���رة ويف احلياة العام���ة. وكان من �شاأن هذا القان���ون اأن ن�س عل���ى احلماية من العنف 
الأ�ش���ري، وت�شمن عددًا من الأحكام التي تكفل جلمي���ع اأفراد الأ�شرة احلماية من اأفعال العنف اأو ال�شرر يف 
نط���اق الأ�شرة. و نحن هنا، ندعو اجله���ات املخت�شة لي�س اإىل تفعيل هذا القانون فقط، بل اإىل اإثرائه وتقوية 
نات القانونية العاملية و الإقليمي���ة، وهو ما من �شاأنه اأن يكون خطوة ت�شريعية  م�شمون���ه ع���رب الرجوع اإىل املدوَّ

مهمة ت�شاهم يف احلد من الظاهرة وتر�شي دعائم جمتمٍع �شوي.
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ل يرجع العنف الذي ميار�س �شد الن�شاء والأطفال يف املجتمع اإىل عامل واحد؛ فالبحوث املخت�شة  تكاد 
جتم���ع عل���ى ت�شافر عدٍد من العوامل التي من �ش���اأن الملام بها اأن يجعلنا اأكرث وعي���ا بامل�شكلة  التي تظهر يف 
�شور خمتلفة ح�شب اختاف ال�شياقات الثقافية املتعددة. و من هنا،  فاإنَّ العوامل امل�شاهمة يف حدوث العنف 

الأ�شريِّ لي�شت حم�شورًة فيما �شنعر�س له هنا، غري اأننا �شنحاول الإملام باأهمها :

1.6 النساء

 •الحالة االجتماعية-االقتصادية 
م���ع �شي���وع ظاه���رة العن���ف املن���زيل بكاف���ة �شورها 
الجتماعي���ة والقت�شادية، ف���اإن اليمن  حتتل املرتبة رقم 
154 يف موؤ�ش���ر التنمية الب�شري���ة؛ اأي اأنَّها من بني البلدان 
املتو�شط���ة يف �ُشلَّم التنمية الب�شري���ة. فمما ل �شك فيه اأنَّ 
الفق���ر منت�ش���ر يف اليمن ، و لي����س اأدل على ذل���ك من اأن 
قراب���ة 42% م���ن ال�ش���كان يعي�شون على اأقل م���ن دولرين 
يف الي���وم الواحد، كم���ا اأن موؤ�شرات التنمي���ة الجتماعية 
ل ت���زال متدنية؛ نظرًا لنت�شار �شوء التغذية بني الأطفال، 
وارتف���اع ن�شبة وفي���ات الأمه���ات و الأطف���ال، وقلة فر�س 

احل�شول على التعليم .
 وهن���اك اأي�ش���ًا اأوجه تفاوت كب���رية  بني اجلن�شني يف 
ظ���ل وجود فجوات كب���رية يف اإمكانية ح�شول الن�شاء على 
فر����س اقت�شادي���ة واجتماعية و�شيا�شي���ة. واحل�شيلة انه 

يتزاي���د حج���م العنف الأ�شري عندما تزيد  ن�شبة الفقر، �شيما وق���د ت�شاعفت تكلفة املعي�شة واأ�شبحت الكثري 
م���ن الأ�ش���ر تعي�س يف فقر مدق���ع. ويف ظل �شحة اخلدمات الازم���ة وعدم كفايتها و كفاءته���ا اأ�شبحت ن�شبة 

وفيات الأطفال والن�شاء يف اليمن من اأعلى الن�شب عامليًا. 
ووفق���ًا لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي، ف���اإنَّ الأ�شباب الرئي�شية لفقر الن�شاء تكمُن يف عدم تكافوؤ فر�س 
التمكني بني الن�شاء والرجال، وحقوق املرياث التمييزية، وعدم احل�شول على ممتلكات وموارد انتاجية. كما 
اأّن لنت�شار الفقر تاأثريا بالغا على �شحة الن�شاء وعلى تعليمهن. وب�شكل عام، فاإنَّ الأ�شر التي تعاين من العنف 
املن���زيل  غالب���ًا ما ت�شبح معر�شة للفقر. وب�شورة اأكرث حتديدا و تخ�شي�شا ، تكون الن�شاء الاتي يع�شن  يف 
رة. و ُيعترب  حال���ة فقر اأكرث عر�ش���ًة لأ�شكال العنف املختلفة؛ ذلك اأنهن عادة ما يع�شن يف بيئات متقلبة  وخطرِ
العنف �شد املراأة النتيجة احلتمية لعدم امل�شاواة بني اجلن�شني و ترتتب عليه عواقب وخيمة على و�شع الن�شاء 

وفر�س متكينهن اأكرث مما ميكن اأن يتخيله املرء  يف اأي وقت م�شى. 

مالحظة رئيسية 
ت�س���ري الأبح���اث ،املتعلق���ة بالعالقة بني 
والقت�سادي���ة  الجتماعي���ة  الظ���روف 
اإىل  الأطفال/الن�س���اء،  �س���د  والعن���ف 
اأن هن���اك احتياج���ا للمزي���د م���ن اجلهد 
لتغي���ري الظ���روف الأ�سا�سي���ة الت���ي تزيد 
م���ن الأعب���اء القت�سادي���ة والجتماعية 
والعاطفي���ة عل���ى الأ�س���ر. ويج���ب اإعطاء 
املزي���د م���ن الهتم���ام لدعم الأ�س���ر التي 
بارتف���اع  تت�س���م  جمتمع���ات  يف  تعي����ش 
مع���دلت البطالة، والكتظاظ ال�سكاين، 
والنمو ال�سكاين املت�سارع، وتدين م�ستوى 

الرتابط الجتماعي.  

6.العوامل المساهمة في العنف األسري
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•    العامل المجتمعي والثقافي 
نات الثقافة يف املجتمع اليمني، فاإن بع����س البيئات ،مبا تنطوي عليه من قيم  عل���ى الرغم  من تن���ّوع مكوِّ
و�شمات اإيجابية و�شلبية، توفر �شياقًا يتم من خاله فهم ا�شتمرار ممار�شات العنف الأ�شري . فمن املعروف 
يف ه���ذا ال�شي���اق الجتماع���ي اأنَّ الأ�شرة  تع���ّد املوؤ�ش�شة الجتماعي���ة الأ�شا�شية التي يج���ب احلفاظ على 
وحدته���ا وتراب���ط اأوا�شره���ا، كم���ا اأّن الهوي���ة الجتماعية لل�شخ����س وو�شع���ه القت�شادي يع���دان املحورين 
الرئي�شيني اللذين غالبًا ما يدفعان الفرد اإىل الت�شحية بالحتياجات والرغبات ال�شخ�شية يف �شبيل احلفاظ 

على �شامة الأ�شرة و�شيانة �شمعتها و�شرفها. 
 ومبا اأّن ال�شل���وك ال�شليم للن�شاء من الأمور 
املحورية للحفاظ على �شرف الأ�شرة، فاإنَّ الن�شاء 
ق���د يتحدثن عن العنف ال���ذي يعانينه يف املنزل 
مع باقي اأفراد الأ�شرة من الإناث، اإل اأنهن غالبًا 
ما يواجهن ب���ردود اأفعال غري متعاطفة ت�شندها 
روؤية ،منت�شرة على نطاق وا�شع، مفادها اأن على 
الن�ش���اء القب���ول »بدورهنَّ وَقَدره���نَّ يف احلياة« 
هم���ا. واإىل  هم���ا وحلوهم���ا ومرِّ بخريهم���ا و�شرِّ
َن اإىل الملام بحقوقهن  ذلك، فاإّن الن�ش���اء يفتقرنْ
ه���ن عنف���ًا نف�شيًا اأو  القانوني���ة، وع���ادة ما يواجرِ
. وع���اوة على  ج�شدي���ًا م���ن الذك���ور يف اأ�شرهنَّ
ذل���ك، ف���اإنَّ ثم���ة اأ�شكا اأخ���رى م���ن العنف يف 
املجتمع اليمني تعود اإىل تف�شيل الأطفال الذكور 
عل���ى الإن���اث، وكذل���ك حتم���ل العنف/ال�شلوك 
العدائ���ي املمار����س م���ن قب���ل الأولد واملراهقني 
والرج���ال �ش���د الإن���اث يف الأ�ش���رة. وع���ادة ما 
تتم معاقب���ة ال�شغريات اإذا حاول���ن الدفاع عن 
اأنف�شه���ن عند التعر�س لأفع���ال من هذا القبيل، 
كم���ا اإنَّ هذه املواقف واملمار�شات �شائدة لي�س يف 

املن���زل فح�شب، بل اأي�ش���ًا يف املدار�س واملعاهد الجتماعية واأماكن العمل. وم���ن املاحظ اأن و�شائل الإعام 
احلكومية واخلا�شة ت�شعى اإىل ت�شجيع وتعزيز التوجه نحو هذه الأعمال والت�شرفات التمييزية. 

و ينق���ل اأح���د الأبحاث  عن �شحايا العنف قولهن اإنه حت���ى اأ�شرهن ل تعري معاناتهن اأي اهتمام ذي بال. 
وقال���ت هذه الن�شوة، اأي�شا، اأن اأ�شرهّن واملجتم���ع ككل اأخربوهن بب�شاطة باأن عليهن ال�شلوك بطريقة تر�شي 
اأزواجه���نَّ واإل فاإن اأزواجهّن �شيجدون امل���ربر ل�شربهن. و بالإ�شافة اإىل ذلك، نقل البحث عن الن�شاء قولهن 
اإن اأ�شره���ن، بب�شاط���ة، منعتهّن من اتهام اأزواجهنَّ بالإ�شاءة اإليهّن. و ما ه���و اأكرث من ذلك اأنَّ هنالك عددا 
كب���ريا من ال�شحايا و�ش���ل بهنَّ احلال اإىل و�شف العنف الذي تعر�شنَّ له »بالأمر الطبيعي«، ونتيجة لذلك مل 
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َن على اتخاذ اأي اإجراء اإزاء ذلك، اأو حتى بحث امل�شكلة مع اأ�شخا�ٍس من خارج الأ�شرة.  يقدمنْ
و يظه���ر افتقار الن�شاء اإىل الدعم من الأ�شرة ،وعدم اإب���داء الأ�شرة اأي تعاطًف جتاههن، ال�شمة البارزة 

 . للن�شاء اللواتي يعانني من التمييز املمار�س يف اإطار اأ�شر اأزواجهنَّ

• األقليات 
غالب���ًا م���ا تكون فئات الأقلي���ات العرقية اأكرث ال�شرائ���ح املجتمعية عر�شًة ملخاطر العن���ف الأ�شري ب�شبب 
توف���ر العديد من عوامل املخاطر الأخرى التي تتعلق بالعزل���ة الجتماعية لهذه الفئات، والتي ت�شمل املعدلت 
املرتفع���ة لتعاط���ي املخدرات والكحول ،والفق���ر، و�شوء ال�شكن، والبطال���ة، �شيما اأنَّ اليمن ت���اأوي عددًا كبريًا 
م���ن الاجئني من اثيوبي���ا واريرتيا وال�شومال والع���راق وبلدان اأخرى. بالإ�شافة اإىل ذل���ك، فاإنَّ هناك  فئة 
املهم�ش���ني )الأخ���دام( الت���ي تعد واحدة من الفئ���ات ال�شعيفة الأك���رث عر�شة للعنف الأ�ش���ري ب�شبب و�شعها 

الجتماعي والقت�شادي يف املجتمع اليمني. 

2.6 األطفال 

• صفات اآلباء و الحالة االجتماعية-االقتصادية 
���ر �شل�شل���ة من الدرا�ش���ات التي اأجري���ت يف �شياقات خمتلفة اأن ت���دين م�شتوى تعلي���م الأبوين، وقلة  هرِ ُتظنْ
ح اأن يكون  الدخ���ل، وزيادة حجم الأ�ش���رة، تزيد من خماطر العنف اجل�شدي والنف�شي �ش���د الأطفال. و ُيرجَّ
الآب���اء العنيفون ج�شديًا  �شبابا ووحيدين وفقراء، ومن املحتمل اأن تكون هذه املعامات ذات عاقة بالإجهاد 
الناج���م ع���ن الفقر والبطالة والعزلة الجتماعية. اإنَّ الأطفال الذين يعي�شون يف اأ�شر تتوفر فيها هذه العوامل 
يكون���ون اأكرث عر�شة ملخاطر العن���ف، ل �شيما اإننْ �شاحب ذلك انعدام الدع���م الجتماعّي الكايف الذي يجعل 
الأ�شرة جزءا من �شبكة اجتماعية قوية. كما اأنَّ غياب الدعم الأ�شري قد يوؤدي اإىل تفاقم امل�شاكل املوجودة.

• اإلجهاد والعزلة االجتماعية 
���ر درا�ش���ات اأجري���ت يف كلٍّ من البل���دان ال�شناعي���ة والنامية اأن الكث���ري من ال�شف���ات ال�شخ�شية  ُتظهرِ
وال�شلوكي���ة لاآباء العنيفني لها عاقة بتدين م�شتوى ال���دور الجتماعي، وعدم القدرة على مواجهة الإجهاد، 
���ح اأنَّ الآباء الذين يفقدون ال�شيطرة على اأع�شابهم، والذين يعانون من تدين احرتام الذات و من  حي���ث ُيرجَّ
م�ش���كات �شحية ذهنية، والذين يتعاط���ون املخدرات، هم الأكرث وقوعًا يف ا�شتخ���دام العنف �شد اأطفالهم، 
اأو املي���ل اإىل اإهماله���م. كما تظهر تلك الدرا�شات اأنَّ الآباء الذي���ن ي�شتخدمون العنف �شد اأطفالهم  غالبا ما 

يكونون اأنف�شهم قد عانوا من العنف عندما كانوا اأطفاًل.

• الجنس 
قد يكون جن�س الطفل )كونه ذكرا اأو اأنثى( اأحد العوامل التي تزيد من املخاطر التي يتعر�س لها الطفل. 
ورغ���م اأن العنف اجلن�شي  يوج���ه يف �شورة متكررة �شد الأولد كونهم اأكرث عر�شة لذلك يف بع�س الف�شاءات 
العام���ة اأو اخلا�ش���ة، فاإن من املرجح اأن تعاين الفتيات من  نف�س امل�شكل���ة. ويرجح اأي�شًا اأن تعاين البنات من 

الإهمال ال�شديد يف اليمن نظرًا لتف�شيل  الأ�شر الأبناء عليهنَّ يف �شور خمتلفة مادية ورمزية.
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• التعرض للعنف األسري في المنزل
ع���ادة ما ي�شاهد  الأطف���ال العنف الأ�شريَّ ،م���رارًا وتكرارًا، وخ�شو�شا تلك ال�شج���ارات التي تن�شب بني 
الأبوي���ن اأو بني اأفراد الأ�شرة الآخرين. ولهذا، فاإن م�شاهدة  الأطفال للعنف املمار�س �شد اأحد اأفراد ال�شرة 
ق���د يوؤثر عليهم نف�شيًا وعاطفيًا، حيث تظهر نتائ���ج �شل�شلة من الدرا�شات اأن م�شاهدة هذا العنف ملدة زمنية 
طويلة قد يوؤثر تاأثريًا �شديدًا على نف�شية الطفل ومنوه ال�شخ�شي وتفاعله مع الآخرين اأثناء مرحلتي الطفولة 
والبلوغ، وقد يظهر هوؤلء الأطفال من ال�شطرابات ال�شلوكية والنف�شية مثل تلك التي يظهرها َمننْ يتعر�شون 

للعنف ب�شكل مبا�شر. 
وغالب���ًا م���ا يك���ون للعنف �شد امل���راأة يف املن���زل عاقة بالعن���ف �شد الأطف���ال. وقد اأ�ش���ارت العديد من 
الدرا�ش���ات التي اأجريت يف مناطق وبلدان خمتلف���ة اأن الأطفال هم الأكرث عر�شة للتاأثر بالعوامل اخلارجية، 
ف�ش���ًا عن اأن اخلوف يطغى عليهم اأكرث م���ن غريهم، واأنهم يتعر�شون ملخاطر م�شاهدة العنف الذي يحدث 
ب���ني اأف���راد الأ�شرة. فمثل ه���وؤلء الأطفال قد يتعلم���ون درو�شًا �شادم���ة وبعيدة الأثر حول الع���داء املوؤثر على 

العاقات ال�شخ�شية، وبالتايل يحملون معهم هذا العداء اإىل امل�شتقبل. 

• العامل المجتمعي والثقافي
ت�شاهم العادات الثقافية يف �شورة وحجم ال�شرر اجل�شدي والنف�شي على منو الطفل بطرق خمتلفة. وقد 
�شجعت القواعد الجتماعية، اأو الفرتا�شات امل�شبقة ل�شلوك الفرد، يف البيئة اليمنية الثقافية اأو الجتماعية 
على العنف، �شيما اأنه ينظر اإىل الطفات باأنهن اأقل مكانة يف املجتمع من الذكور، واأنهن اأقل احتماًل  للقيام 

باأدوار اجتماعية واقت�شادية. 
و اأحيانًا ما يكون العقاب البدين جزءا  مقبوًل اأو طبيعيًا يف تربية الطفل من وجهة نظر الوعي الجتماعي 
امل�شحون بال�شورة النمطية عن هوية الفرد ودوره يف امل�شتقبل.  غري اأنَّ املمار�شات التقليدية الثقافية ال�شارة 
مث���ل خت���ان الإن���اث وزواج ال�شغريات دائما ما ت�شّكل ،يف اأق���ل الحتمالت، ال�شرر الأك���رب والأبعد اأثرا  على 

تنمية الطفل. 
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رغ���م انت�ش���ار العنف الأ�شري �ش���د الأطفال والن�شاء وجتلي���ه يف �شور متعددة، فاإن هن���اك فر�شة كبرية 
مواتية اأمامنا حاليًا للتخل�س من هذا العنف، خا�شة اأنه ياأتي كنتيجة حتمية لظروف ب�شرية خال�شة. و مما 
يع���زز هذه الفر�شة اأن احلكومة تعرتف بالتزاماتها جتاه احلق���وق الأ�شا�شية لاأطفال والن�شاء، وبتنفيذ هذا 
اللت���زام على اأر�س الواقع، ف�شًا عن العرتاف بتف�شي العنف واأثره على املدى البعيد. وقد وجدتنْ درا�شاٌت 
علمي���ة اأن بالإم���كان الإحاطة بالعنف ودواعيه والعمل م���ن اأجل احليلولة دون حدوثه �ش���د الأطفال والن�شاء 
وتخفي���ف عواقبه. وتظهر ال�شرتاتيجيات  القائم���ة على الأدلة اأنه – من خال اللتزام وال�شتثمار الكافيني 
اأن حتدث فرقًا، خا�شًة يف جمال حماية الأطفال الكبار من العنف الأ�شري اأو اأي  الإبداعية  للطرق  – ميكن 
�ش���كٍل م���ن اأ�شكال العنف التي ميكن احلد منها يف املجتمع اليمني. اإ�شاف���ة اإىل ذلك، باإمكان هذه الطرق اأن 
حت���دَّ من الآث���ار الجتماعية وال�شحية طويلة املدى التي يت�شبَّب فيها العنف �ش���د الن�شاء والأطفال. و اإنَّ من 
اأوىل امله���ام ال�شرورية يف ه���ذا ال�شدد اأن تعمل احلكومة اليمنية على تعدي���ل الد�شتور اليمني ب�شكل ي�شمن 
للن�ش���اء املواطن���ة املت�شاوية؛ ث���م ، تفريعا على ذل���ك، يتم تعديل امل���واد القانونية يف كلٍّ م���ن قانوين الأحوال 

. ال�شخ�شية و قانون العقوبات ب�شكل يحمي الن�شاء من العنف باأنواعه املختلفة، مبا يف ذلك العنف الأ�شريِّ

1.7 تعزيز القيم غير العنيفة ورفع مستوى الوعي 
يعت���رب قب���ول املجتمع لظاهرة العنف اليومي �شد الأطفال عامًا رئي�شي���ًا يف ا�شتمرار ذلك العنف. و من 
هن���ا، ف���اإن الواجب يقت�شي العمل على توفري بيئ���ة اإيجابية وخالية من العنف يف املن���زل، مقرتنة مع حمات 

تاأييد وتوعية �شعبية ، ودورات تدريبية للمجتمع املدين وموظفي القطاع العام. 
و ينبغ���ي على ال�شلط���ات اليمنية تطوير ودعم الربامج واحلمات لتوعي���ة املواطنني حول حقوق الإن�شان 
ب�شفة عامة، واحلفاظ على عاقات اإيجابية خالية من العنف على م�شتوى الأ�شرة ب�شفة خا�شة. اأما و�شائل 
الإع���ام اليمني���ة، ف���اإن املتوقع منها هو اأن تلع���ب دورًا فاعًا يف ت�شجي���ع البيئة الآمن���ة واخلالية من العنف، 
خا�ش���ة اأن اإح���دى  الدرا�ش���ات قد اأ�شارت  اإىل اأن  و�شائل الإعام اليمنية تلع���ب دورًا كبريًا يف ت�شجيع العنف 
�ش���د الن�ش���اء والأطفال يف املجتمع، ولذلك ناأمل م���ن هذه الو�شائل الإعامية اأن تعي���د النظر يف الدور الذي 

تقوم به يف املجتمع. 
يج���ب العرتاف بالعاقة ال�شروري���ة والع�شوية بني العنف الأ�شري �شد الن�ش���اء و العنف �شد الأطفال. 
فعندم���ا ي�شبح الإك���راه منوذجًا مقبوًل لتاأكي���د اإرادة �شخ�س ما على بقية اأفراد الأ�ش���رة، فعندئذ يغدو من 
ال�شعوب���ة مب���كان التميي���ز بني �شحايا العنف م���ن الن�شاء والأطف���ال؛ ذلك اأن كل حادثة م���ن حوادث العنف 
الأ�شري توؤثر على الأطفال ب�شكل كبري بغ�س النظر عن ما اإذا كان ذلك العنف موجها �شدهم ب�شكل مبا�شر 
اأم ل. وعندم���ا ي�شاه���د  الطف���ل العنف الذي ميار�س �شد اأمه اأو اأية امراأة اأخ���رى، فاإن �شعوره بالأمان وفهمه 
للعدالة يتا�شى ب�شورة مثرية للخوف. ومبا اأن الأطفال يتحولون اإىل كب�س فداء لاإحباط، ويتاأثرون بعواقب 
العن���ف ال���ذي ي�شدر عن الرج���ال والإ�شاءة التي تلحق بالن�ش���اء، فاإنهم يف ذلك احل���ني يتعلمون ، ب�شورة ل 

واعية،  در�شًا مفاده اأن الأمان له عاقة وطيدة بالقوة التع�شفية. 

7.الوقاية من العنف األسري في المجتمع اليمني
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1.1.7 األطفال 
اإنَّ تدري���ب املعلم���ات و املعلم���ني ،قبل واأثن���اء اخلدم���ة، اأو اأي اأ�شخا�س اآخرين يعمل���ون يف وظيفة تت�شل 
بالأطفال من �شاأنه تو�شيل ر�شائل خالية من العنف وتعزيز و�شائل حل النزاع بالطرق ال�شلمية. ووفقًا للبحث 
اًل يف ن�ش���ر املعلومات، واأن  ال���ذي اأجرت���ه منظمة اإنقاذ الأطف���ال يف اليمن، ينبغي اأن يلع���ب الأطفال دورًا فعَّ
يكون���وا قادرين على تو�شيل هذه املعلومات اإىل الكبار القريبني منهم مثل مدر�شيهم واأولياء اأمورهم، خا�شة 
اإذا علمن���ا اأن الكب���ار م�شتعدون لا�شتم���اع وتعلم طرق جدي���دة لتهذيب الأطفال. بالإ�شاف���ة اإىل ذلك، يرى 
التقري���ر اأنه ينبغي ا�شتخدام اأدلة وا�شحة يف رفع م�شتوى الوعي بخ�شو�س الأثر ال�شلبي للعنف على الأطفال 
وعل���ى منوهم دون الرتكيز على �شحايا العنف ب�شكل فردي. وينبغ���ي على اأولياء الأمور و واملعلمات واملعلمني  
والأطفال اأن يعرفوا باأن الأثر املرتتب على العنف قد يكون ذا طبيعة �شلبية على منو الطفل، كما ينبغي عليهم 

اأي�شًا اإدراك اأن من حق الطفل اأن يكون على علم  بذلك الأثر. 
و م���ن هنا، فاإنه ل ينبغي الرتدد يف ت�شمي���ة ممار�شة العنف �شد الأطفال بالفعل الجرامي ، و اإل فلماذا 
ي�شمى ال�شخ�س البالغ الذي يعتدي على اأ�شخا�س بالغني باملجرم، يف حني ل تطلق هذه الت�شمية على ال�شخ�س 
البالغ الذي ي�شرب طفًا؟! . اإن احلقيقة ال�شاطعة هي اأن املدار�س  مفتوحة لتدريب مهارات جديدة وتقدمي 
برام���ج داعم���ة، غ���ري اأن الغائب هو مراع���اة توفري منهج مرحلي يعال���ج كل جوانب التغ���ري ال�شلوكي ويوجهه 

ب�شورة اإيجابية حتول دوَن ت�شرب بذور العنف اإىل �شخ�شية الطفل. 

2.1.7 الممارسة الثقافية 
ُيع���دُّ ال���زواج املبكر �شكا من اأ�ش���كال العنف؛ لأنه ينتهك حق���وق الإن�شان الأ�شا�شي���ة، و بالأخ�س حقوق 
الن�ش���اء والأطفال. ومن هنا، يغدو من ال�شروري رفع م�شتوى الوعي حول الآثار ال�شحية املرتتبة على الزواج 

املبكر. 

2.7 تقدي��م خدمات لمواجهة المش��كلة وإع��ادة اإلدماج 
االجتماعي  

ينبغ���ي توفري احلماية والدعم وامل�شاعدة ل�شحايا العنف بطريقة �شاملة ومتكاملة بالتن�شيق والتعاون مع 
القط���اع الع���ام واخلا�س واجلهات اخلدمية، ويجب اأن تقدم مثل هذه اخلدم���ات مبوجب القانون، وبالإمكان 
اأن ت�شمل بع�س اخلدمات  اخلا�شة بالطوارئ، اإىل جانب بع�س الربامج التي تقدم الدعم لل�شحايا، وبرامج 
اأخ���رى تعليمي���ة وا�شت�شارّي���ة وعاجّية ملقرتف اأفعال العن���ف ولل�شحية على حد �ش���واء. ويرافق كل ذلك رفع 
م�شت���وى الوعي الع���ام عن طريق الدعاية الإعامية  والربامج التعليمية من اأجل الق�شاء على العنف الأ�شري 
والوقاية منه. كما اإنَّ تدريب وبناء قدرات امل�شوؤولني عن تنفيذ القوانني والق�شاة وال�شت�شاريني وغريهم من 
املعني���ني بتنفي���ذ القانون من �شاأنه  اأن يطّور لديهم فهمًا اأو�شع لأحداث العنف الأ�شري واأ�شبابه. وحتى تكتمل 

دائرة املعاجلة، فاإنه ينبغي ت�شجيع امل�شاركة املجتمعية يف الق�شاء على العنف الأ�شرّي. 
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جدول )3(: منهاج الوقاية من العنف في مختلف القطاعات

القطاع ال�ضحي: ينبغي على هذا القطاع م�سح امل�ستفيدين للتحقق من اأيِّ عنف تدفع اإليه ع�سبية اجلن�ش، 
َن للعنف ال���ذي تدفع اإلي���ه ع�سبية اجلن�ش،  ���د م���ن وج���ود باحثات لإج���راء مقابالت م���ع  اأية �سحاي���ا تعر�سْ والتاأكُّ
وال�ستجابة لالحتياجات ال�سحية والنف�سية املبا�سرة للمراأة اأو الفتاة التي تعر�سْت للعنف. وياأتي يف مقدمة ذلك 
اإن�س���اء اأنظم���ة للمعاجل���ة، و الإحالة،  والتوثيق، م���ن اأجل �سمان �سريَّة بيانات ال�سحاي���ا، وتقدمي خدمات جمانية 
ل�سحايا العنف الذي تدفع اإليه ع�سبية اجلن�ش، ثم ال�ستعداد لتقدمي اأدلٍة و�سهاداٍت ق�سائيٍة يف املحكمة  يف حال 

خولْت ال�سحية هذا القطاع للقيام بذلك.  
قطاع الدعم النف�ضي: ينبغي اأْن يكون هذا القطاع قادراً على تقدمي الدعم النف�سي امل�ستمر )الذي يتطلب 
تدري���ب الأخ�سائي���ني الجتماعي���ني والعامل���ني يف جم���ال اخلدم���ات املجتمعية والإ�س���راف عليهم(، وجم���ع بيانات 
امل�ستفيدي���ن  ب�سرّي���ة تام���ة، وت�سهيل عملية الإحالة اإىل خدمات طبية اأخرى. وجتدي���ر الإ�سارة اإىل اأن اأية م�ساريع 
تعليمي���ة وم���درة للدخل  ُتعدُّ ، بال�س���رورة، من برامج الدعم النف�سي التي تقدم يف اإطار هذا النموذج على م�ستوى 
خمتل���ف القطاع���ات. كم���ا ينبغ���ي اأن تت�سمن اأنظم���ة التعليم مناهج ح���ول »الت�سال املاأم���ون« والعالقات ال�سحية 
وحقوق الإن�سان الأ�سا�سية، واأن تعد مدونات �سلوك )قوانني( جلميع املعلمني ، واأن توفر لهم دورات تدريبية حول 
كيفية حتديد موؤ�سرات املخاطر بني الأطفال، واأن توفر خدمات مدر�سية للطالبات اللواتي تعر�سن للعنف الذي 
ة للدخل، ف���ال ينبغي اأن يقت�سر دورها على ت�سجيع الكتفاء  تدف���ع اإلي���ه ع�سبية اجلن�ش. وبالن�سبة للم�ساريع املدرَّ
القت�س���ادي الذات���ي للن�ساء، بل ينبغي اأن تت�سم���ن ،اأي�ساً، مراقبة خماطر العنف الأ�سري اإىل جانب التوعية حول 

حقوق الإن�سان. 
قطاع الق�ضاء:  ينبغي اأن يكون هذا القطاع قادراً على تقدمي  خدمات قانونية جمانية اأو منخف�سة الكلفة 
�سواء كانت تلك اخلدمات ا�ست�سارات اأو حماماة  اأو اأيِّ جانٍب من جوانب الدعم الق�سائي الأخرى للن�ساء والفتيات 
اللواتي تعر�سن للعنف الذي تدفع اإليه ع�سبية اجلن�ش. ومن ناحية اأخرى، ينبغي على قطاع الق�ساء العمل على 
مراجع���ة وتنقي���ح القوانني التي تعزز  هذا النوع من العنف )الذي تدف���ع اإليه ع�سبية اجلن�ش(، ومراقبة الق�سايا 

يف املحاكم والنيابات العامة. 
قطاع الأمن: ينبغي توعية اأفراد ال�سرطة واجلي�ش وقوات الأمن حول العنف الذي تدفع اإليه ع�سبية اجلن�ش 
، واللتزام مبدونات �سلوك )قوانني( ل حتتمل الت�سامح مع هذا النوع من العنف، وتدريبهم حول كيفية التدخل 
على نحو مالئم يف ق�سايا تت�سل باأي �سكل من اأ�سكال العنف املبني على اأ�سا�ش الفرق يف النوع الجتماعي. وينبغي 
اأي�س���اً اأن يك���ون ل���دى اأف���راد ال�سرطة غرف خا�س���ة ملقابلة الن�ساء اللوات���ي تعر�سَن لهذا النوع م���ن العنف، و�سمان 
توف���ري �سرطي���ات ملقابل���ة �سحايا هذا النوع من العن���ف، واإن�ساء اأنظمة لالإحالة اإىل قطاع���ات اأخرى، وجمع بيانات 
ل���ة حول اأحداث العن���ف، واإن�ساء وحدات متخ�س�سة ملعاجلة ق�سايا العن���ف الذي تدفع اإليه ع�سبية  موح���دة ومف�سَّ
اجلن����ش. وم���ن املب���ادئ الأ�سا�سية للنه���ج متعدد القطاع���ات اأن يتم الع���رتاف امل�سبق بحق���وق واحتياجات الناجني  
)�سحايا العنف( من حيث احل�سول على اخلدمات املحرتمة  وامل�ساعدة، و�سمان �سريَّة و�سالمة البيانات، والقدرة 
عل���ى حتدي���د �سري الإجراءات ملعاجلة اأحداث العنف التي تدفع اإليه ع�سبي���ة اجلن�ش. وت�سمل العنا�سر ال�سرورية 
الأخ���رى للنه���ج متع���دد القطاع���ات التع���اون الوثيق م���ع املنظمات الن�سائي���ة، واإن اأمك���ن،  التعاون م���ع ممثلني عن 
ال���وزارات املعني���ة ب�س���وؤون الن�س���اء و الفتي���ات. و يجب احت���واء الن�ساء والفتيات م���ن البداية عن���د ت�سميم الربامج، 

ال طيلة مراقبة وتقييم تلك الربامج، واأثناء التطوير امل�ستمر لها.  ومتكينهنَّ من القيام بدور فعَّ
)امل�س���در: كت���اب تن�سي���ق التدخالت يف جمال العنف الذي تدفع اإليه ع�سبية اجلن�ش يف �سياقات اإن�سانية، فريق 

عمل احلماية العاملية(
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3.7 االحتياج الستجابة شاملة للعنف األسري 
يث���ري العنف الأ�شرّي ق�شايا اأو�شع يف جمال امل�شاواة. و لذلك فتنفيذ الت�شريعات املتعلقة بالعنف الأ�شري 
وحده���ا اأمر غ���ري كاٍف للق�شاء على هذه الظاهرة. وم���ن هنا، يجب اأن تتوفر جه���ود متزامنة لت�شجيع مبداأ 
ال للقوانني املتعلقة بالعنف الأ�شري، ينبغي اأن يكون  امل�شاواة يف جميع املجالت. ومن اأجل �شمان التنفيذ الفعَّ
هناك ا�شتجابة من�شقة من جميع املنظمات، ويكون من �شاأنها اأننْ ت�شتهدف الأ�شباب الرئي�شية لهذه الظاهرة. 
و م���ن الأم���ور التي حتمل نف�س الأهمية تلك التي تتعلق ب�شرورة وج���ود مراقبة ومراجعة م�شتمرتني  للطريقة 
ا بخ�شو�س الآلية الإجرائية، فيجب اأن تتم عملية املراقبة من خال  التي يتم من خالها تنفيذ القانون. و اأمَّ
جمع البيانات واإجراء درا�شات جتريبية لتقييم هذه اللوائح والقوانني النافذة ، واختبار مدى توافق اأيٍّ  منها 
،عل���ى نح���و فعال، مع اأه���داف مكافحة العنف والوقاية من���ه. و من اأجل اإجناح ذلك، ف���اإن قانون الوقاية من 

العنف الأ�شري يجب اأننْ يحدد جهة معينة للقيام مبهمة التن�شيق.
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ُيع���دُّ املجتمع املدين مبثاب���ة »الو�شيط« بني املجتمع واحلكومة، وينبغي اأن ميث���ل م�شالح املجتمع بدًل من 
متثي���ل نف�ش���ه اأو احلكومة. ولهذا ال�شب���ب، يلعب املجتمع املدين دورًا كبريًا ي�شاه���ي دور الربملان يف مناه�شة 

التمييز �شد الن�شاء والأطفال، مبا يف ذلك العنف الأ�شري. 

1.8 التدريب ورفع مستوى الوعي العام 
م���ن اأج���ل خلق بيئة اإيجابية وخالية من العنف يف املجتم���ع اليمني ،  فاإنَّ من الواجب اأن ت�شل ر�شالة اإىل 
كل مواط���ن يف جمي���ع اأنحاء الوطن؛ مفادها اأن العنف  الأ�شري �شد الن�شاء والأطفال يف املجتمع  لي�س ق�شية 
�شخ�شي���ة واإمن���ا هو ق�شية اجتماعية يقت�شي منا حلها اأن نغري اأ�شاليب تفكرينا من جهة، و اأ�شاليب عاقاتنا 

الجتماعية من جهة اأخرى.
ما الذي باإمكان املجتمع املدين اأن يعمله؟

-   اإع���داد حم���ات )مثل حمات التوعية املجتمعية ون�شر املعلومات( للوقاية من العنف الأ�شري �شد الن�شاء 
والأطفال يف خمتلف ال�شياقات. 

-   تو�شيح الأ�شرار والعواقب، وتوفري اخلدمات.
-  خدمات التوعية )كل �شهر اأو كل ا�شبوعني( مثل اإن�شاء ك�شكات يف خمتلف الأماكن من الأ�شواق اإىل املباين 

احلكومية.
-  احلمات الإعامية، والافتات واملل�شقات.

-  الوعي العام باملعايري القانونية الدولية والإقليمية والوطنية، خا�شة تلك التي تعنى بحقوق الن�شاء والأطفال.
-  ور����س العم���ل التوعوية )مثل العمل م���ع وزارة الرتبية والتعليم(، واإ�ش���راك ال�شغريات يف ور�شة عمل حول 

العنف الذي تدفع اإليه ع�شبية اجلن�س، وت�شجيعهن على التطوع.  
-   توعي���ة وتدري���ب املنظمات احلكومية وغري احلكومية التي تقدم خدم���ات �شحية واأمنية ورعاية اجتماعية 

للن�شاء و الأطفال. 
-  تدري���ب املوؤ�ش�ش���ات اخلدمية لبناء �شبكات لتب���ادل املعلومات والتن�شيق بني ه���ذه املوؤ�ش�شات والأخ�شائيني 

الجتماعيني والقيادات املجتمعية الر�شمية وغري الر�شمية. 
-  التجمعات املحلية التي تت�شم بتف�شي البطالة والكتظاظ ال�شكاين و�شعف الرتابط الجتماعي. 

 -  العاقات مع و�شائل الإعام: لت�شجيع حمات التاأييد املجتمعي والدور الإيجابي يف املجتمع.
-  تن�شيق اجلهود بني خمتلف القطاعات واملنظمات. 

-  تع���اون املجتم���ع املدين مع احلكومة واملنظمات غري احلكومية الأخرى م���ن اأجل تبادل اخلربات واملهارات 
واملعارف مع بع�شها البع�س.

8.التوصيات 
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-  تعاون املجتمع املدين مع املدار�س لإثراء ور�س العمل حول العنف الأ�شري باملعلومات املطلوبة.
-  اإعداد واإجراء حوار حول الق�شايا املتعلقة بحقوق الن�شاء و الأطفال. 

-  اإ�شراك علماء الدين وامل�شايخ والقيادات املجتمعية.
-  اإ�شراك ال�شلطات املحلية.

-  اإ�شراك و�شائل الإعام.

جدول )4(: تعزيز الحوارات العامة حول العنف الذي تدفع إليه عصبية 
الجنس في المجتمعات التقليدية

اإن العن���ف �ش���د الن�شاء م���ن املوا�شيع الأكرث ح�شا�شي���ة يف جمتمعاتنا. ولهذا ميك���ن اأخذ املنهج 
التايل بعني العتبار، خا�شة واأن هذا املنهج قد اأثبت جناحه يف جمتمعات تقليدية اأخرى. 

-  عر����س م�شرحي���ات اإىل جانب اأن�شطة متابعة، قائمة على النقا����س والتي تعد من الأدوات الفعالة 
لإ�شراك اأفراد املجتمع. 

-  يج���ب اإع���داد روايات ق�ش�شية بعناي���ة، ومراجعتها مرارًا للتاأكد من مائمته���ا واإلقائها بطريقة 
فكاهية ولكن مو�شلة وهادفة. 

-  ميك���ن اأن جتذب املو�شيقى والغناء �شريحة وا�شعة م���ن اأفراد املجتمع الذين ل يرغبون يف ح�شور 
فعالية معينة، بوجه التحديد حول العنف، عندما تتم دعوتهم حل�شورها. 

-  باإم���كان املمثل���ني املبدعني واملت�شم���ني باملرونة من الذين متت توعيتهم ح���ول ق�شية العنف الذي 
تدفع اإليه ع�شبية اجلن�س اإثراء حوار هادف يف �شورة فنية م�شوقة دون الت�شبب يف اأي خمالفات 

يكون من �شاأنها اإي�شال ر�شالة معكو�شة. 
-  ينبغ���ي ت�شهي���ل �شري النقا����س الذي يتبع امل�شرحي���ة بطريقة فعالة مع احلر�س عل���ى �شامة اللغة 

ومائمتها للجمهور. 
-  من املهم جتنب خ�س جمهور احلا�شرين من الذكور بالنقد اأو التعري�س بهم علنًا. 

-  يج���ب حتديد الر�شالة بعناية مراعاًة مل�شاعر اأف���راد املجتمع، ويف نف�س الوقت يجب عدم التهاون 
يف توجيه  الر�شائل اجلوهرية. 
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2.8 بناء القدرات في مجال المراقبة والتقييم 
املراقب���ة والتقييم هي عملية جمع وحتليل املعلومات حول امل�شروع، بطريقة تدلك ما اإذا كنت يف الطريق 
ال�شحي���ح نح���و الو�شول اإىل الأه���داف اخلا�شة بك، وما اإذا كان امل�شروع قد حق���ق اأو �شاهم يف حتقيق الأثر 
املرغ���وب اأم ل. هن���اك هدف���ان للمجتمع املدين يف ه���ذه العملية: تنفيذ قوانني احلماية م���ن العنف الأ�شري،  

واإدارة الق�شايا.   

مراقبــة وتقييم تنفيذ قانون احلماية من العنف الأ�ضــري: يخدم هذا الن�شاط غر�شني؛ اأوًل 
ل الدول���ة م�شوؤولية اللتزام بالعهود القانوني���ة؛ وثانيًا اأنه ي�شمح مبعرفة اأف�ش���ل املمار�شات وحتديد  اأن���ه يحمِّ
الفجوات القانونية التي تربز عند تنفيذ القانون. ومن املهم اأن تتم عملية املراقبة من قبل املنظمات الن�شائية 
الت���ي تن�شط يف جم���ال مناه�شة العنف الأ�شري، حيث تعد هذه املنظمات مبثابة ال�شركاء الرئي�شيني، وهناك 
الكثري منها كان لها دور يف �شياغة القانون النافذ. لقد بداأ تنفيذ قانون احلماية من العنف الأ�شري رقم )6( 
للع���ام 2008م يف نف����س العام الذي �شدر فيه، لكن التنفيذ مل يت���م بال�شورة املطلوبة وهناك احتياج لتو�شيح 
بع�س حمتوياته وتطويرها. و تعترب املراقبة من اجلوانب الهامة ل�شمان التنفيذ الفعال، ولهذا من امل�شتح�شن 

اأن تدرج الدولة هذه الآلية الرقابية �شمن القانون. 
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جدول )5(: أسئلة لطرحها أثناء مراقبة القانون

ال�ضوؤال الأول: هل ين�ص القانون على و�ضائل اإن�ضاف فعالة؟ 
املوؤ�شرات:

اأ.  عدد ال�شكاوي التي مت رفعها مبوجب القانون.
ب.  ع���دد اأوامر احلماية الت���ي �شدرت بالن�شبة للبلدان التي ين�س فيه���ا القانون على اإ�شدار اأوامر 

احلماية.
ج.   عدد ال�شكاوى التي مت تلقيها ب�شاأن خمالفة اأوامر احلماية. 

د.    ع���دد الق�شاي���ا الت���ي مت البت فيها ب�ش���ورة مقنعة، وما اإذا كان هناك الت���زام ب�شروط البت يف 
هذه الق�شايا.

ه�.   الوقت املخ�ش�س لكافة اأ�شكال الإجراءات القانونية امل�شتخدمة يف معاجلة العنف الأ�شري. 
و.    العاق���ة بني الدع���اوى املدنية واجلنائية مثل اأن ينق�س عدد ال�شكاوى مبوجب القانون اجلنائي 

مقابل تزايد عدد الدعاوي املرفوعة مبوجب القانون املدين. 

ال�ضوؤال الثاين: هل الآليات فعالة يف ت�ضهيل الو�ضول اإىل املعاجلات القانونية وغريها؟
املوؤ�شرات:

اأ.    عدد ال�شلطات املخت�شة بتلقي ال�شكاوى واتخاذ التدابري الوقائية، و�شمان تطبيق القانون.
ب.   املوؤه���ات واخلربات وم�شتوى التدريب لدى ال�شلطات املخت�شة يف التعامل مع ال�شكاوي املتعلقة 

بالعنف.
ج.  البني���ة التحتي���ة املتوفرة له���ذه ال�شلطات لتمكينها م���ن الوفاء بالتزاماته���ا وم�شوؤولياتها بطريقة 

فعالة.
د.  م���دى توف���ر وطبيع���ة اخلدم���ات املتوف���رة للن�ش���اء، بوجه التحدي���د امل�شاع���دات الطبي���ة واملاأوى 

وال�شت�شارة...الخ.
ه�. اجلهود املبذولة لتكوين ا�شتجابة من خمتلف اجلهات للناجني من العنف.

و.  امليزانية واملبالغ املالية املخ�ش�شة لتنفيذ القانون.
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 اإّن وظيفت���ي التنفي���ذ واملراقب���ة منف�شلتان عن بع�شهم���ا البع�س وينبغي اإبقاوؤهما عل���ى هذا النحو، لأن 
�شم���ان التنفي���ذ الفعال يتطلب توفر خدمات وتداب���ري لت�شهيل الو�شول اإىل معاجل���ات قانونية وغري قانونية. 
ويف ه���ذا اخل�شو�س، ينبغ���ي تو�شيح  مهام وم�شوؤولي���ات كل جهة حكومية لتجنب اأي تداخ���ل، وهذا باملقابل 
يتطلب تن�شيقًا بني خمتلف موؤ�ش�شات الدولة ومكونات القطاع اخلا�س واجلهات اخلدمية، حيث ميكن القيام 
بالتن�شيق بني هذه اجلهات اإما من خال �شياغة ال�شيا�شات اأو من خال حتديد هيئة مركزية لتن�شيق جهود 

التنفيذ والإ�شراف عليها.  
مراقبــة وتقييم العنف الأ�ضــري: اإنَّ حتديث بيانات العنف �شد الن�ش���اء على نحو متكرر وم�شتمر 
ن اجلهة املعنية من التقييم املتوا�شل للتغريات التي تطراأ على م�شتوى انت�شار العنف �شد الن�شاء واأنواعه  �شيمكِّ
يف البيئات الجتماعية املختلفة. و من خال جمع هذه املعلومات، �شتكون هذه اجلهة قادرة على تقييم فعالية 

الربنامج، واإعداد برنامج اأف�شل ي�شتجيب لاحتياجات والظروف املتغرية يف املجتمع امل�شتهدف. 

جدول )6(: تساعد عملية المراقبة والتقييم بشكل عام على اإلجابة 
عن األسئلة التالية:

اأ.    هل نفعل ما قلنا اإننا �ضنفعله؟
ب.  هل نحقق ما قلنا اإننا �ضنحققه؟

ج.  هل ت�ضميم امل�ضروع �ضليم؟ كيف ميكن حت�ضينه؟
د.  ما هي النتائج غري املق�ضودة؟

هـ. هل يحدث برناجمنا تغريات ملحوظة؟

ينبغ���ي على املجتمع املدين بناء اآلي���ات رقابية من اأجل تتبع الظاهرة لاإباغ عن حالت العنف الأ�شري. 
ورغم اأن عملية املراقبة توؤدي اإىل تقديرات منقو�شة لأحداث العنف الأ�شري ب�شبب ال�شعوبات املتعلقة بعدم 
تقب���ل الك�ش���ف عن هذه الأحداث، فاإنَّ م���ن املهم جدًا اأن ت�شارك  جميع اجله���ات يف مراقبة العنف الأ�شري، 
واأن تن�ش���ق ا�شرتاتيجي���ات املراقبة لكي يتم اخل���روج بنتائج اإح�شائية اأكرث دقة عل���ى م�شتوى كل منظمة من 
املنظم���ات ويف نطاق املجتمع امل�شتهدف. ويع���د التقييم من املمار�شات اجليدة، لكن بالن�شبة لربنامج اجلناة 
) مرتكب���ي اأعم���ال العنف(، فاإنَّ ثم���ة اأ�شبابا اإ�شافية وراء ك���ون هذا الربنامج ذا اأهمي���ة حمورية. واإذا كان 
الربنام���ج تنق�شه اجلدي���ة والفعالية وتلقت �شحايا العن���ف من الن�شاء اآمال كاذبة، ف���اإن ذلك قد يوؤدي اإىل 
خماطر حقيقية على �شامتهن و�شامة اأطفالهن. و مع اأن التقييم قد ي�شاعد على حمايتهن وحماية اأطفالهن 

من مثل هذه املخاطر، اإل اأنه يظل جهدا غري م�شمون النتائج .
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التقييــم امل�ضــتقل: عندما جترى هذه التقييمات م���ن قبل املعنيني بامل�شروع، عادة م���ا تكون اأقل وزنًا 
وقيم���ة منها عندما جترى من قبل مقيمني من خارج امل�ش���روع. ولهذا، فاإن الإملام باأدوات التقييم قد ل يكون 
كافي���ًا يف مث���ل هذه الظروف املعقدة التي تت�شمن اأفعال عن���ف  وق�شايا �شخ�شية  ذات طابع اأ�شري قرابي. و 
م���ن املهم اأن تبنى التقييمات على فهم واإملام كافيني بالعنف الأ�شري، واأن يتم اإثراوؤها مبعلومات ذات �شبغة 

كونية تتوفر حول املو�شوع. 

الهتمــام بوجهات نظــر الناجن/الناجيات: من املهم بح���ث اآراء الناجني )ن�شاء واأطفال جنوا 
م���ن العن���ف الأ�شري( حول اخلدمات املقدمة لهم، مبا يف ذلك التحق���ق من ح�شولهم على امل�شاعدة لل�شعور 
بالأم���ان، والتاأك���د من ا�شتفادته���م من اخلدم���ات املقدمة. و بالن�شب���ة لربنامج اجلناة، تبق���ى وجهات نظر 
واأ�ش���وات الناجني هي الأهم وهي التي يجب ال�شتم���اع اإليها بدًل من ال�شتماع اإىل وجهات نظر اجلناة. واأي 
تقري���ر م�ش���رتك يظل هو معيار النج���اح الأكرث موثوقية، ف�شًا ع���ن كونه عن�شرًا اأ�شا�شي���ًا من عنا�شر هذه 

التقييمات. 

املتابعة: من املفيد جدًا تقييم ما اإذا كان هناك تزايد يف م�شتوى الأمان، وانخفا�س يف م�شتوى املعاناة 
م���ن الإ�شاءات م���ع مرور الأيام ؛ من اأجل احلفاظ عل���ى الو�شع العام الذي تنتج في���ه اخلدمات املقدمة اأثرًا 

ق�شري املدى فقط. وهذا مهم جدًا بالن�شبة لربنامج اجلناة. 

التغذيــة الراجعــة: لي�س الغر�س من التقييم قيا�س النتائج فح�شب )اأينْ البحث عن ما مت حتقيقه(؛ 
ب���ل اأي�شًا حتديد جوانب املمار�شة التي حتتاج اإىل تعديل. ومن امله���م ال�شتفادة من التغذية الراجعة للتقييم 

يف اإعداد ال�شيا�شات و التطبيق.  
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3.8 االستجابة و الخدمات
م���ن �شمن املمار�شات اجليدة اأن يقدم املجتمع املدين الدعم الكايف ل�شحية العنف الأ�شري، حيث ميكن 
و�ش���ف نظام ال�شتجاب���ة للعنف الأ�شري باأنه اإط���ار اأو منظومة؛ فاملراأة املعنفة قد تن�ش���م اإىل هذه املنظومة 
عن���د اأي نقطة منها ومن ثم تتمكن من الو�ش���ول اإىل اجلهة املعنية، و�شتتم اإحالتها اإىل اجلهات الأخرى وفق 
احتياجاتها اخلا�شة، وهي حرة يف اأن تخرج من هذه املنظومة عند اأي نقطة ويف اأي وقت ما مل تن�س الأحكام 

القانونية اأو ال�شيا�شات على اأي ا�شتثناء. 
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اخلدمات امل�ضاعدة:
 غالب���ًا م���ا ي���رتاءى  ل�شحايا العنف اأنف�شه���ن اأنهن يف و�ش���ع ل ميكنهن اخلروج  من���ه. و ميكن اأن تكون 
خدم���ات اخلطوط الهاتفية ال�شاخن���ة )التي تقدم امل�شاعدة على مدار 24 �شاع���ة( وخطوط امل�شاعدة )التي 
تق���دم امل�شاع���دة اأثناء �شاعات الدوام( و�شيل���ة فعالة للتوا�شل املبدئي مع �شحاي���ا العنف من الن�شاء وتقدمي 

معلومات ودعم وم�شاعدة فورية لهن. 
وبالإ�شاف���ة اإىل م�شاعدة ال�شحايا، قد تلعب هذه اخلدم���ات  دورًا وقائيًا. ونظرًا لرتدد الن�شاء عن طلب 
امل�شاعدة، تت�شمن اأف�شل خدمات اخلطوط ال�شاخنة وخطوط امل�شاعدة اآلية للحفاظ على خ�شو�شية و�شرية 

بيانات امل�شتفيدات ،ف�شًا عن تقدمي املعلومات لهن جمانًا. 

املاأوى:
 امل���اأوى ه���و مكان اآمن متكث فيه �شحايا العنف الأ�شري واأطفالهن لفرتة زمنية موؤقتة، ويوفر هذا املكان 
احلماي���ة وخدمات اأخ���رى لهن ولأطفالهن. كم���ا اأن هذه املاآوي توف���ر لل�شحايا الإقامة، والغ���ذاء، واملاب�س 
،وال�شت�ش���ارة النف�شية والقانونية ،والرعاي���ة ال�شحية ،والتدريب املهني )تعليم اللغات واحلا�شوب والإنرتنت 
والقراءة والكتابة واحلياكة والطهي وت�شفيف ال�شعر واخلياطة والتوعية ال�شحية وخدمات التوظيف، ف�شًا 

عن توفري اأن�شطة لاأطفال وخدمات اأخرى(. 

ال�ضتماع وخدمات ال�ضت�ضارة:
 توف���ر مراك���ز ال�شتماع واخلدمات ال�شت�شاري���ة م�شاحات ماأمونة ل�شحايا العنف م���ن الن�شاء والأطفال 
للحدي���ث بحرية والتفاع���ل وجهًا لوجه مع كوادر موؤهل���ة ملناق�شة اأو�شاعهم ال�شخ�شي���ة وخيارات ال�شت�شارة 

والعاج. وعادة ما تقدم مثل هذه املراكز معاجلات اجتماعية ونف�شية. 

اخلدمات القانونية:
 غالب���ًا م���ا حتتاج �شحايا العن���ف اإىل خدمات قانوني���ة ملعاجلة خمتلف الق�شايا مث���ل الطاق، وح�شانة 
الأطف���ال وت�شجيعه���م،  وتق�شيم املمتلكات )بني الزوج والزوجة(، وال�شك���ن، والتوظيف، والدعاوى الق�شائية 
املدني���ة. و ميكن تق���دمي هذه اخلدمات القانونية يف اإطار منهج دعم متكام���ل، اأو من خال مراكز امل�شاعدة 
القانونية، اأو اخلدمات القانونية املجتمعية، اأو �شبكات املحامني التي تقدم خدمات جمانية. كما تعد امل�شاعدة 

القانونية واملحاماة من اخلدمات ال�شرورية للوقاية من العنف �شد املراأة، وكذلك حلماية �شحايا العنف. 
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عل���ى الرغم من اأنَّ العنف �ش���د الن�شاء والأطفال  يحدث 
يف بيئات  اجتماعية متعددة و خمتلفة، فاإنَّ املنزل يعدُّ البيئة 
املائم���ة حلدوث مث���ل ذلك ال�شلوك يف جمتم���ع �شار العنف 
في���ه اأم���را ملحوظا. وما يث���ري النتباه هو اأنه ق���د مت التعامل 
م���ع العنف الأ�شري بو�شفه ق�شية اأ�شرية بدًل من النظر اإليه 
باعتباره ق�شية اجتماعية عامة تتطلب تدخل جهات ال�شبط 

و الرعاية  يف  املجتمع.  


