الوقـــــــايــة مـن
العنف القــائم على
النــوع االجتمــاعي
يف الفضاء اجلـامعي
مــــن املعرفـــــــة
إىل ّ
التدخــــــــــل
حنـــو التغييـــــــر

ملخــّــــــــــــص

التقريـــــــــر اإلقليمــــــــي

الوقـايـة مـن العنــف القــائـم علـى
النوع االجتماعي يف الفضاء اجلـامعي
مــــن املعرفـة إىل ّ
التدخـل
حنـو التغييـــــــر

ّ
ملخــــــص
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فريــــــق كوثــــــــــر
•سكينة بوراوي
•فائزة بن حديد
•سليمى جملدي منصوري
•هادية باحلاج يوسف

اللجنــــــــة العلميــــــــة
•سهام النجار
•ليليا عثماني شلوقي
•Pierre-Noël Denieuil

التتقريـــــر اإلقليمـــــي
•فائزة بن حديد

التقريــــر الوطين ،تونـــس
•خولة ماطري
•ماهر ترميش
•Pierre-Noël Denieuil

التحريــــر
•فائزة بن حديد
•هادية بلحاج يوسف

التقرير الوطين ،املغرب
•مومنة بن عمار
•نعيمة بن وكريم
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توطئـــــــــــة وشكــــــــــر
ّ
مت إعداد هذا التقرير يف إطار مشروع «منع العنف القائم على النوع االجتماعي يف الفضاء العام:
ويتم تنفيذ هذا املشروع يف إطار الشراكة بني مركز
من املعرفة إىل العمل من أجل التغيري»ّ .
املرأة العربية للتدريب والبحوث ومؤسسة اجملتمع املفتوح.
ويف إطار حبث عملي غري شامل ،ساهمت اجلهود املبذولة جلمع أو إنتاج ومراجعة وحتليل
البيانات واملعلومات حول قضايا التمييز والتفاوت واملساواة بني اجلنسني ،وكذلك حول العنف
القائم على النوع االجتماعي ،يف حتقيق قيمة مضافة ويف إثراء املعارف القائمة ،خصوصا فيما
يتعلق بالفضاء اجلامعي.
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ويف سياق هذا البحث ،عرضت املكونات الثالث لألسرة اجلامعية  -املدرسون/ات والطالب/الطالبات
ّ
جتاربهم/هن من خالل تقديم شهادات مؤثرة يف بعض األحيان حول
واملوظفون/ات يف اإلدارة -
ظاهرة العنف القائم على النوع االجتماعي يف األماكن العامة ويف الفضاء اجلامعي بشكل خاص.
وقد م ّكنت النتائج اليت ّ
التوصل إليها (املعروضة أدناه) من إجراء تشخيص للوضع القائم
مت
ّ
وكذلك من توفري أدلة ميكن استخدامها ألغراض الدعوة واحلوار بشأن السياسات ،وذلك من
أجل ضمان محاية ضحايا العنف ض ّد املرأة ،وحتى تكون اجلامعة يف تونس ويف املغرب فضا ًء آمناً
خيلو من ّ
كل أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي.
وتشمل خمرجات املشروع ما يلي :
•تقرير ُقطري عن ّ
كل من املغرب وتونس (باللغة الفرنسية) متاح يف نسخة إلكرتونية
مبركز كوثر لتبادل املعلومات حول النوع االجتماعي؛
http://www.cawtarclearinghouse.org/Site%20Pages/English/Home.aspx

•تقرير إقليمي يسّلط الضوء على الوضع يف املنطقة فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني
والعنف القائم على النوع االجتماعي من منظور «حقوق اإلنسان والتنمية» ،كما يقدّم
كال البلدين؛
خالصة لتحليل الوضع ولنتائج البحث امليداني يف ِ
•ملخص لكل تقرير ،يف نسخة ورقية ونسخة إلكرتونية ،باللغات الثالث (العربية،
الفرنسية ،واإلجنليزية)  ،يُربز أهم احلقائق واالستنتاجات والتوصيات.
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وإن كانت متواضعة ،فإن النتائج اليت ّ
مت التوصل إليها من خالل البحث تش ّكل نقطة انطالق
جلميع األطراف املعنية ،مبا يف ذلك أصحاب احلقوق واجلهات اليت تقع عليها مسؤولية إعمال
تلك احلقوق .كما ّ
أن من شأن هذه النتائج املساهمة يف وضع األسس لتعزيز احلوار بشأن
السياسات والدعوة من أجل التغيري ،خصوصا من خالل مكافحة اإلفالت من العقاب الذي يتمتع
به مرتكبو العنف القائم على النوع االجتماعي ،وال سيما التحرش اجلنسي ،وهو من األولويات اليت
حددتها مجيع األطراف املعنية يف املغرب وتونس.
ودون التقليل من أهمية املساهمة الفعالة جلميع الذين شاركوا يف هذا العمل ،تغتنم املديرة
التنفيذية وكامل فريق «كوثر» هذه الفرصة لإلعراب عن خالص الشكر واالمتنان لكل من
وخنص بالذكر :
عمل على توفري أفضل الظروف لنا إلجناز هذا البحث يف املغرب ويف تونس،
ّ
•شريكنا ،ملا يوفره لنا من دعم متواصل؛
•جامعات املغرب وتونس ،مع شكر خاص للمسؤولني جبامعة سوسة؛
•مجيع املشاركني/ات يف البحث العملي ،مبا يف ذلك املدرسني/ات والطالب/الطالبات
ّ
ملساهمتهم/هن الق ّيمة على الرغم من حساسية املوضوع؛
واملوظفني/ات يف اإلدارة،
•اللجنة العلمية ،ملا تقدمه من دعم موصول؛
•أعضاء فريق البحث يف تونس الذين خلقوا ديناميكية داخل اجلامعة مع زمالئهم وطالبهم،
وكذلك فريق البحث يف املغرب ملا أبدوه من استعداد للمضي قدما وملا بذلوه من جهود رغم
الصعوبات امليدانية؛
•اجلمعيات النسائية والتنموية واجلمعيات املناهضة للعنف القائم على النوع االجتماعي،
لدعمها املستمر طوال العملية حتى املناقشة النهائية لنتائج البحث وحتديد األولويات.

د .سكينة بوراوي
املديرة التنفيذية
مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث
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القـائـمـــلعلى
العنـفإلــى ّ
حنــــو التغييــــر
التدخ
مـناملعرفــــة
الوقايـةمـــن
النوع االجتماعي يف الفضاء اجلـامعي
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املقدمـــــــــــة
الغــايـــة مـن التقريـــر وسيــاقــه
تتمثل مهمة مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر)( )1يف « املساهمة يف متكني النساء
يف العامل العربي اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً حتى ميارسن حقوقهن اإلنسانية كاملة ،وذلك
من خالل مقاربات قائمة على منظور النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان» .وحتقيقا هلذه الغاية،
َ
ستخدم
يعمل املركز على توليد املعارف بهدف إنتاج قاعدة بيانات أساسية قائمة على األدلة ُت
يف جهود الدعوة الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضد النساء وتعزيز املساواة
بني اجلنسني .تهدف االتفاقية اليت و ّقعها مركز «كوثر» ومؤسسة اجملتمع املفتوح ( OSF )2إىل
معاجلة قضية العنف املمارس ض ّد النساء والفتيات يف الفضاء العام ،مع الرتكيز على العنف
القائم على النوع االجتماعي يف الفضاء اجلامعي ،وذلك بغاية:
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1 .1سد الثغرات يف املعارف واملعلومات ذات العالقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي يف
األماكن العامة ،مع الرتكيز على الفضاء اجلامعي؛
2 .2املساهمة يف تغيري السياسات واملواقف إزاء ظاهرة العنف القائم على النوع االجتماعي يف
الفضاء العام ويف اجلامعات بشكل خاص ،من خالل تنفيذ أعمال الدعوة ورفع مستوى
الوعي لدى اجلهات الفاعلة واألطراف املعنية ،مبا يف ذلك أصحاب احلقوق واجلهات اليت
تقع عليها مسؤولية إعمال تلك احلقوق.

اإلشكاليــــة والفرضيــــات
على الرغم من ّ
أن الفضاء العام تحَ ُكمه جمموعة من املعايري والقواعد ،مبا يف ذلك القانونية،
وكذلك جمموعة من الوظائف االجتماعية والسياسية واالقتصادية اخلاصة به ،إ ّ
ال أن هذا
الفضاء يتأثر بقواعد ضمنية وسلوكيات وتصورات مرتبطة بالفضاء اخلاص ،خصوصا عندما
يتعلق األمر بالنساء والفتيات .ومن َث ّم ّ
فإن التواصل و/أو الرتابط بني هذين الفضائني يطرح
مسألة بنية النوع االجتماعي للفضاء العام ولكل مكان فيه ،باإلضافة إىل ديناميكيات السلطة
القائمة يف هذا الفضاء ،وحتديداً عندما يتعلق األمر بالعنف القائم على النوع االجتماعي بشكل
عام ،والتحرش اجلنسي بوجه خاص.
Center of Arab Women for Training and Research/ CAWTAR :
OSF : Open Society Foundation

11.
22.

الوقايـة مـن العنـف القـائـم على النوع االجتماعي يف الفضاء اجلـامعي

مـــن املعرفــــة إلــى ّ
التدخـــل حنــــو التغييــــر

10

ّ
ّ
قدرتهن
إن الفضاء العام الذي ال تشعر فيه النساء والفتيات باألمن واألمان من شأنه أن يهدّد
ّ
استبعادهن من الفضاء العام
يتم يف بعض األحيان
على ممارسة حقوقهن .ومن املفارقات أن ّ
ّ
تكمن ّ
فيهن! من ناحية أخرى ،فإن هذا الوضع غري اآلمن
بدعوى محايتهن،
وكأن املشكلة ُ
ّ
وجهتهن (املدرسة أو
الذي تواجهه النساء والفتيات بشكل يومي يف الفضاء العام مهما كانت
ّ
ّ
حقهن يف التواجد يف الفضاء العام ،كشكل من
يدفعهن إىل التخلي عن
اجلامعة أو العمل  )...قد
أشكال «التقاعد املبكر» باملعنيني اجملازي واالصطالحي ،باعتباره ّ
احلل الوحيد املتبقي ّ
هلن .ومع
ذلك ،ميكن القول ّ
بأن فضا ًء مثل الفضاء اجلامعي ،حبكم تعريفه وطبيعته ،هو فضاء يفرتض
أن يسوده األمن ويوفر احلماية من مجيع أشكال االعتداء .فاجلامعة هي فضاء إلنتاج ونقل
املعارف مع ما حتمله هذه الرسالة من قيم عليا تشرتك فيها االنسانية مجعاء .ولكن وبالرجوع
اىل البحوث والتجارب حول املوضوع ،فيحق لنا أن نتساءل :هل هذا هو واقع احلال ،مبا يف ذلك
يف اجلامعات اليت مشلتها هذه الدراسة يف تونس واملغرب؟ هل الواقع يف اجلامعات يتطابق أو
خيتلف مع الواقع الذي تعيشه النساء يف الشارع أو يف البيت؟ هل يتخذ العنف القائم على النوع
االجتماعي أبعادا وأشكاال أكثر سرية وأقل عدوانية تتناسب أكثر مع طبيعة املكان؟ أليست
اجلامعة يف نهاية األمر منوذجا مص ّغراً للمجتمع وبالتالي فهي ليست مبنأى عن العنف القائم
ومك ّرسة
على النوع االجتماعي ،شأنها شأن بقية األماكن العامة؟ أليست اجلامعة ُمنتجة ُ
لنمط من العالقات االجتماعية ولعدم املساواة اليت تعاني منها النساء ،من خالل احملافظة
على املعايري والقواعد االجتماعية القائمة على إعادة انتاج التسلسل اهلرمي القائم على أساس
التمييز بني اجلنسني؟
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القســـم األول :األطر املفاهيمية واملرجعية :النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان
 - Iمبـــــــادئ النـــوع االجتمــــــاعي
ً
ممارسة قائمة يف جمتمع أو
الفرضيـــــة :إذا كان التمييز القائم على اجلنس/النوع االجتماعي
جمموعة ما ،فهذا يعين ّ
متس فئة مع ّينة من السكان ،وتكون
أن انتهاكات حمددة حلقوق اإلنسان ّ
ً
عرضة هلذه االنتهاكاتّ ،
ّ
وأن هذا اجملتمع سيواجه حتديات كربى يف
حياتهن أكثر
النساء طوال
جمال التنمية .ويف املقابل ،فإن القضاء على التمييز القائم على اجلنس/النوع االجتماعي بهدف
احل ّد من الفوارق بني اجلنسني من شأنه أن مي ّكن اجلميع من التمتع حبقوقهم/هن األساسية
وهو ما سينعكس إجيابياً على النتائج اإلمنائية.
ّ
إن حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة يتطلب يف املقام األول ضمان االنصاف بني اجلنسني( )3من خالل
العمل على متكني النساء والفتيات ،وهو أمر ضروري لتقليص الفجوات القائمة ووضع ح ّد للتمييز.
إذا كانت املساواة بني اجلنسني هي اهلدف الرئيسي وبعيد املدى للتنمية ،فهي كذلك مبدأ
أساسي من مبادئ حقوق اإلنسان.
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املســـــاواة فـــي احلقــــــوق
حتظى الغاية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني النساء باعرتاف عاملي ،وهي تشمل مجيع جماالت
السالم والتنمية وحقوق اإلنسان ،وذلك منذ صدور ميثاق األمم املتحدة ( )1945الذي ّ
أكد بشكل
قاطع على هذا املبدأ األساسي .فقد ورد يف ديباجة امليثاق ما يلي « :حنن شعوب األمم املتحدة ،وقد
آلينا على أنفسنا أن نؤكد من جديد إمياننا باحلقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره ومبا
للرجال والنساء واألمم كبريها وصغريها من حقوق متساوية»...

املســـــاواة فـــي التنميــــــة
ّ
تركز مجيع االلتزامات الدولية ،سواء على املستوى اإلقليمي أو ال ُقطري ،على أهمية املساواة بني
جتسد ذلك يف التوافق العاملي الذي
اجلنسني ومتكني النساء للنهوض جبدول أعمال التنمية .وقد ّ
انبثق عن الدورة اخلامسة واخلمسني للجمعية العامة لألمم املتحدة ( 8-6سبتمرب  )2000حول مجلة
من املبادئ اليت ينبغي أن ترتكز عليها العالقات الدولية مثل «احلرية» واملساواة :جيب عدم حرمان أي
أمة من فرصة االستفادة من التنمية .وجيب ضمان املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص للرجل
فرد أو ّ
()4
ثم وبعد مرور عقد ونصف ،أكدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة خالل دورتها السبعني
واملرأة»ّ .
( 25سبتمرب  )2015يف قرارها « :1/70حتويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام ّ »2030
أن «أهداف
التنمية املستدامة البالغ عددها  17هدفا  ...يُقصد بها إعمال حقوق اإلنسان الواجبة للجميع وحتقيق
املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات كافة»)5(.
.3
.4

3توجد يف «األدبيات املختصة» عديد العبارات املستخدمة يف هذا السياق :املساواة/اإلنصاف بني النساء والرجال؛ املساواة/اإلنصاف بني اجلنسني؛ املساواة/اإلنصاف يف النوع االجتماعي.
4إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية ،أوال – القيم واملبادئ https://www.un.org/french/millenaire/ares552f.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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ال توجد أداة للتنمية أكثر فعالية من متكني املرأة».

()6

بنيــــة النــــوع االجتمــــاعي
َ
طريقة عمل املؤسسات
حيدد بنا ُء النوع االجتماعي للقيم واملعايري اليت تقوم عليها املنظومة السائدة
اجملتمعية والعامة .فمعظم الثقافات لديها عادات وأنشطة اجتماعية مرتبطة بالذكور وأخرى
يتم تناقلها وترسيخها عرب األسرة واجملتمع ،ثم عرب مؤسسات اجتماعية أخرى مثل النظام
باإلناثّ ،
التعليمي ووسائل اإلعالم والسياسات الوطنية والتشريعات  ...وذلك على الرغم من وجود اختالفات،
عرب الثقافات واملؤسسات اجملتمعية والعامة ،بني وضع املرأة/الرجل من جهة ،واألدوار واحلقوق
والواجبات احملددة ّ
لكل منهما من جهة أخرى.
النوع االجتماعي هو بناء حمدّد ثقافيا ،وهو يشمل جمموعة من االنتظارات املشرتكة على
نطاق واسع استناداً إىل مجلة من املعاييــــــر اليت حتدّد ما هو األنسب «للذكور» و»لإلناث»،
للفتيان وللفتيات ،للرجال وللنســـاء .وتبعا لذلك ،فإن النوع االجتماعي (الفردي واجملتمعي)
يرتبط بالطريقة اليت نف ّكر بها ،ومبا حنمله من مشاعر ،وكذلك مبا نعتقد أنه ميكننا أو ال
ميكننا فعله حبسب املفاهيم احملددة اجتماعياً للذكور واإلناث.
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 - IIاملســاواة بيــن اجلنسيــن :األرقــام واحلقائــق
واقـــع املسـاواة بني اجلنسيـن علـى املستــوى اإلقليمـــي
وف ًقا للتقرير العاملي حول الفجوة بني اجلنسني لعام  ،2020وكما هو الشأن منذ عام  ،2006ال تزال
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا( )7حتتل مراتب متدنية من حيث مؤشر الفجوة بني اجلنسني
بـ .% 61.1وقد تقلصت الفجوة بنسبة  % 0.5منذ العام املاضي ،وبنسبة  % 3.6منذ عام  .2006وإذا افرتضنا
تواصل هذا التقدم بنفس الوترية ،فإن األمر سيستغرق حوالي  150سنة لس ّد الفجوة بني اجلنسني يف
هذه املنطقةْ ،
أي  15سنة أقل مما كان متوقعا يف العام املاضي.
يف عام  ،2020متكنت منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا عملياً من سد الفجوة بني اجلنسني يف
جمال الصحة والبقاء مبعدل  ،)8(% 96.9ومع ذلك ،ال تزال توجد اختالالت كبرية يف بعض البلدان
فيما يتعلق مبحو األمية( .)9أما يف جمال التمكني السياسي ،فرغم ّ
أن املؤشر تضاعف ثالث مرات حيث
ارتفع من  % 3.5يف  2006إىل  % 10.2يف  ،2020إ ّ
ال أنه يظل األدنى يف العامل .كما ّ
أن املؤشر اخلاص
باملشاركة االقتصادية والذي يبلغ  % 42.5يُع ّد ثاني أدنى املعدالت يف العامل.
.6
.7
.8
.9

6كويف عنان ،فرباير http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=13478 2005
7تضم منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا  19دولة يف تقرير املنتدى االقتصادي العاملي ،وال تشمل فقط الدول العربية اليت يبلغ عددها  16دولة وهي حتديدا :اجلزائر  ،البحرين  ،مصر  ،العراق  ،األردن ،
الكويت  ،لبنان  ،موريتانيا  ،املغرب  ،عمان ،قطر  ،اململكة العربية السعودية  ،سوريا  ،تونس  ،اإلمارات العربية املتحدة  ،واليمن.
8بلغ املعدل األعلى 98.0
9يف اليمن % 35 ،من النساء متعلمات ،مقارنة بـ  % 73بالنسبة الرجال .ويف موريتانيا واملغرب ،يصل الفارق بني اجلنسني إىل حدود .% 20
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واقـــع املســاواة بني اجلنسيــن يف البلدين املشمولني بالدراسة
منذ صدور التقرير العاملي األول حول الفجوة بني اجلنسني يف عام  2006وحتى عام  ،2020ظلت املغرب
وتونس ،الدولتان موضوع هذا التقرير ،يف املراتب السفلى ،وذلك على الرغم من التقدم واإلجنازات اليت
جمالي التعليم والصحة وما ّ
مت إجراءه من إصالحات يف التشريعات والسياسات
أحرزتها البلدان يف
ْ
ذات الصلةّ .
احتل املغرب يف عام  2006املركز  107من بني  115دولة مبؤشر فجــــــــوة بني اجلنسني
بلغ  0.583ويف عام  ،2020احتل املغرب املرتبة  143من أصل  153دولة مبؤشر بلغ  .0.605أما بالنسبة
ثم احتلت
لتونس ،فقد كانت حتتل املركز  90مبؤشر  0.629عندما مت إطالق التقرير يف عام ّ ،2006
املرتبة  124يف  2020مبؤشر .0.644

 - IIIالبيئــة القانونيـــة فيمــا عالقــة باملســـاواة بني اجلنسـيــن
القوانيـــن الوطنيـــة وااللتزامـــات الدوليـــة على مستوى املنطقـــة
ً
صراحة على مبادئ املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز
تنص دساتري وقوانني عدد من الدول العربية
ّ
على أساس النوع االجتماعي .وتق ّر دول أخرى مببدأ املساواة بني اجلنسني من حيث احلقوق والواجبات.
كما ّ
تنص على ضمان احلريات األساسية للمواطنني .وجتدر
أن مجيع دساتري وقوانني الدول العربية ّ
أن عددا من البلدان مل حتدد ً
اإلشارة إىل ّ
نسبة أو عدداً معيناً من املقاعد الربملانية للنساء ،لكنها تو ّفر حوافز
مالية لألحزاب بغاية تشجيع مشاركة املرأة يف احلياة السياسية .وعلى الرغم من مجيع اإلجنازات
اليت ّ
مت إحرازها ،ال تزال بعض أوجه التمييز قائمة يف اجملالني العام واخلاص ،وهما جماالن متداخالن
ومتشابكتان كاحلقوق الدستورية .فبعض الدساتري تضمن املساواة يف احلقوق واحلريات لكنها تق ّيدها
من خالل معادلة «العام مقابل اخلاص» .وعلى الرغم من وجود بعض االختالفات فيما بني الدول العربية،
إال أ ّنها انضمت إىل عدد كبري من املعاهدات واالتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان ،والتزمت تبعا
لذلك حبظر مجيع أشكال التمييز بغض النظر عن أسبابه ودوافعه ،غري ّ
أن هذه الدول تشرتك يف (عدم)
التزامها ببعض احلقوق وكذلك يف التحفظات ،العامة أو احملددة ،اليت أبدتها بشأن عدد من االتفاقيات.
التشريعــات الوطنيــة وااللتزامــات الدوليــة للبلديــن املشموليــن بالدراســة
التشريعــــات الوطنيــــــة
على املستوى التشريعي ،يُعترب ّ
كل من املغرب وتونس يف مركز متقدم يف العامل العربي من حيث
استيعاب واحرتام مبادئ املساواة وعدم التمييز ضد النساء سواء يف الدستور أو يف القوانني اليت تنظم
مسائل أخرى يف اجملالني اخلاص والعام .ومع ذلك ،ال يزال هناك الكثري مما ينبغي القيام به يف كال
البلدين ،رغم بعض االختالفات ،خصوصا فيما يتعلق بتطبيق األحكام املتعلقة باملساواة أو مراجعة
بعض األحكام األخرى اليت تتناقض ،إن مل نقل تتصادم ،مع هذه املبادئ .وقد اعتمد ال َب َلدان مجلة من
السياسات واالسرتاتيجيات واآلليات يف إطار السعي إىل تكريس هذه املبادئ .كما ّ
أن ال َب َلدان يف وضعية
()10
متشابهة من حيث املصادقة على االتفاقيات الدولية ،مبا يف ذلك فيما يتعلق برفع التحفظات .
1010تتوفر املزيد من التفاصيل يف التقريرين ال ُقطريني حول العنف القائم على النوع االجتماعي («كوثر» ومؤسسة اجملتمع املفتوح) وكذلك يف بوابة «كوثر» للحقوق القانونية واإلنسانية للنساء والرجال.
http://www.CAWTARclearinghouse.org/Site%20Pages/English/bookstore.aspx
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ومع ذلك ،ال تزال توجد يف املغرب فوارق شاسعة بني مبدأ املساواة الذي تضمنه االلتزامات الدولية
والدستورية من ناحية ،وبعض األحكام الواردة يف قانون األسرة (زواج ال ُق ّصر والنسب واملرياث،
وغريها) ،وذلك بعد أكثر من  15سنة من إصالح املدونة وإدخاهلا حيز النفاذ .أما بالنسبة إىل تونس،
فمن املهم التأكيد على ّ
جتسد من خالل إصدار جملة
أن التزام الدولة بإعمال حقوق النساء ،والذي ّ
األحوال الشخصية منذ عام  ،1956مل يكن كافيا للتصدّي للتحديات اليت تواجهها املرأة التونسية،
على الرغم من التعديالت اليت ّ
ثم يف عام  ،2000حيث ُتشري التقارير املتعلقة
مت إقرارها يف عام ّ 1993
بوضع املساواة بني اجلنسني إىل «هشاشة» املكاسب اليت حتققت لفائدة النساء التونسيات ،و ُتبينّ ّ
أن
قضايا النساء ال تزال مت ّثل رهانا «سياسوياً» أكثر من كونها قضية من قضايا السياسة باملعنى النبيل
للكلمة (.)11

14

االلتزامــــات الدوليــــة
وانسجاماً مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،واليت اعتمدتها اجلمعية العامة
لألمم املتحدة يف عام  1979وتهدف إىل تنظيم مبادئ عدم التمييز ضد املرأة واملساواة الكاملة يف مجيع
اجملاالت ،على حنو ما ورد يف ميثاق األمم املتحدة ،صادقت حكومتا املغرب وتونس على مجيع الصكوك
واالتفاقيات الدولية وبرامج العمل املنبثقة عن خمتلف املؤمترات ذات الصلة( .)12كما قام ال َب َلدان
وانضما إىل الربوتوكول
برفع حتفظاتهما على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،
ّ
االختياري هلذه االتفاقية ،وشرعا يف القيام ببعض اإلصالحات ،ولكن ال يزال هناك الكثري مما جيب
القيام به يف هذا الصدد.
السياسات واالسرتاتيجيات واآلليات .باإلضافة إىل اإلصالحات اليت مت إجراؤها بغاية حتقيق املساواة
بني اجلنسني ومتكني النساء ،قام ال َب َلدان بتطوير واعتماد جمموعة من السياسات واالسرتاتيجيات
والربامج وخطط العمل يف هذه اجملاالت .وحتى يتسنى تنفيذها بشكل ف ّعال ،مت وضع عدد من اآلليات
ختتلف من بلد إىل آخر ،مثل توفري بيانات قائمة على األدلة بشأن حالة املساواة بني اجلنسني والعنف
القائم على النوع االجتماعي ،وتقديم املساعدة من أجل تعزيز مشاركة النساء ،وتنسيق االسرتاتيجيات
ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

1111التقريران ال ُقطريان حول العنف القائم على النوع االجتماعي («كوثر» ومؤسسة اجملتمع املفتوح).
1212توجد التفاصيل يف التقريرين ال ُقطريني حول العنف القائم على النوع االجتماعي («كوثر» ومؤسسة اجملتمع املفتوح) يف املغرب وتونس .للمزيد من املعلومات حول حالة التصديق على االتفاقيات الدولية،
ميكن زيارة املواقع التالية:
;https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&clang=_fr
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102632
https://assets.hcch.net/docs/0be01db3-5a0d-4400-a0af-8f14c94947f5.pdf
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القســـم الثاني:
-I

األطــر املفاهيميــة والتحليليــة واملرجعيــة  :العنــف ّ
ضد املرأة/
العنـف القــائــم علـى النـــوع االجتمــاعـي ،وحقــوق اإلنســان

األطــر املفاهيميـة واملرجعيـة :العنـف ّ
ضـد املـرأة/العنف القـائم علـى النـوع االجتماعي،
وحقــــوق اإلنســـــان

اإلطــار املفــاهيمــي :تعريفــات وأشكــال العنــف ضد املــرأة  /العنــف القــائم على النــوع االجتمــاعي

على الرغم من غياب تعريف عاملي للعنف القائم على النوع االجتماعي ،ميكن القول ّ
إن معظم الدول،
على األقل تلك اليت وضعت سياسات أو قوانني وطنية يف هذا اجملال ،اعتمدت يف وثائقها ،بشكل أو
بآخر ،التعريف الرمسي العنف القائم على النوع االجتماعي على النحو املقرتح يف «إعالن القضاء على
العنف ضد املرأة» )13(،حيث جاء يف املادة  1من اإلعالن ما يلي« :ألغراض هذا اإلعالن ،يعين تعبري»
العنف ضد املرأة ّ
«أي فعل عنيف ...أو أذى أو معاناة للمرأة ،سواء من الناحية اجلسمانية أو اجلنسية
أو النفسية مبا يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو احلرمان التعسفي من احلرية ،سواء
حدث ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة»(.)14
وي ّتخذ العنف ضد املرأة أشكا ً
ال عديدة ،بعضها له طابع عاملي والبعض اآلخر يوجد فقط يف بعض
البلدان واملناطق والثقافات ،يف حني ترتبط أشكال أخرى بظروف مع ّينة (احلروب واإلرهاب وغريها).
يتم باستمرار اخرتاع أشكال جديدة من العنف ض ّد املرأة ،على الرغم من تنامي الوعي بهذه
ولألسف ّ
املسألة والتدابري املتخذة يف جماالت احلماية والوقاية والعقاب.
اإلطــار التحليــلــي :العنــف ّ
ضــد املــرأة والنــوع االجتمــاعــي

يتضمن العنف القائم على النوع االجتماعي عبارة «النوع االجتماعي» ألن معظم ضحايا العنف بني
ّ
هن من النساء يف حني ّ
بني خمتلف الفئات يف اجملتمع ّ
أن أغلب مرتكيب العنف هم من الرجال .وتوجد
معايري ثالثة مت ّيز بني العنف القائم على النوع االجتماعي واألنواع األخرى من العنف:
1 .1التمييز على أساس اجلنس :يكون العنف مسّلطا على املرأة طوال حياتها ألنها من جنس اإلناث؛
2 .2غياب التوازن يف العالقات ويف توزيع السلطة؛
3 .3تسامح اجملتمع مع ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات« :التطبيع» مع الظاهرة وثقافة الصمت.
اإلطـــار املرجعــي :العنــف القــائم علــى النــوع االجتمــاعي وحقــوق اإلنســان

ّ
مت خـــــالل مؤمتــــر فيينا حلقوق اإلنسان لعام  1993تعريف العنف ضد النساء بأنه «أكثــــر أشكال
ّ
انتهاك حقــــوق اإلنســــان انتشاراً
واألقــــل اعرتافــــا به يف العامل ،ويشمل جمموعة من أوجه الظلم
مبا يف ذلك االعتداء اجلنســــي واالغتصــــاب املمنهج واختيار اجلنس قبل الوالدة وتشويه األعضــــاء
التناسلية األنثوية».
 1313إعالن بشأن القضاء على العنف ضد املرأة .وقائع االجتماع العام اخلامس والثمانني ،جنيف 20 ،ديسمرب ( .1993إعالن غري ملزم صادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة)
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
 1414نفس املرجع أعاله
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إن اعتبار «العنف القائم على أساس نوع اجلنس شك ً
ّ
ال من أشكال التمييز» ضد املرأة( )15أمر ال
يتم
يوسع من نطاق األنواع واألشكال اليت يتخذها هذا العنف واليت ّ
خيلو من دالالت ،حيث أنه ّ
اعتبارها انتهاكات للحقوق اإلنسانية للنساء والفتيات ،سواء كانت هذه احلقوق مدنية أو
سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية ،فضال عن األشكال األخرى من العنف املسلط
ّ
عليهن ،على غرار احلرمان من احلق يف التعليم أو يف املشاركة السياسية .هي إذن أشكال من
العنف املؤسسي ترتبط بالضرورة بأنواع أخرى من العنف ،مثل التحرش اجلنسي الذي يمُ كن
أن يدفع املرأة إىل التخلي عن دراستها اجلامعية أو ترك وظيفتها ،وبالتالي فهو نظام تكون فيه
املرأة عرضة إىل نوع من «العقوبة املزدوجة» .

 - Iالعنـف ضـد املـرأة  /العنـف القـائم على النـوع االجتمـاعي  :األرقـام واملعطياـت
األرقـــام واحلقـــائق فـــي العـــامل
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سواء تعلق األمر باملستوى ال ُقطري أو اإلقليمي ،تشري منظمة الصحة العاملية إىل ّ
أن «ثلث النساء
تقريباً ( )% 30من إمجالي نساء العامل من اللواتي يُقمن عالقات قد تعرضن للعنف اجلسدي و/أو
اجلنسي على يد الشريك احلميم .وتشري التقديرات إىل ّ
أن معدل انتشار هذا العنف يرتاوح بني %23.2
يف البلدان املرتفعة الدخل و % 24.6يف إقليم غرب احمليط اهلادئ و % 37يف إقليم شرق املتوسط
و % 37.7يف إقليم جنوب شرق آسيا )16(».ويتبينّ انطالقا من البيانات املتاحة (ّ )17
أن العنف ضد النساء
يتجاوز الثقافات والفئات العمرية والوضع االقتصادي واالجتماعي ،وهي بالتالي ليست ظاهرة تنفرد
بها املنطقة العربية.

أرقـــام وحقـــائق تتعلـــق بالبلديـــن املشموليـــن بالدراســـة

أظهرت النتائج الرمسية األوىل( )18يف املغرب ّ
أن معدل انتشار العنف ضد املرأة يبلغ  ،% 62.8وأنها ظاهرة
سائدة باألساس يف املناطق احلضرية وتزداد يف ّ
ظل األوضاع االجتماعية واالقتصادية اهلشة .ويف هذا
تؤكد البيانات اليت ّ
السياقّ ،
مت مجعها يف سياق «البحث الوطين الثاني حول انتشار العنف ض ّد النساء
مقسمة
باملغرب» ( )19()2019أن الطبيعة اهليكلية هلذه الظاهرة املنتشرة بنسبة إمجالية تبلغ ّ ،% 57
بني  % 58للمناطق احلضرية و % 55للمناطق الريفية .أما يف تونس ،فقد أطلق أكد املسح الوطين
حول العنف ضد املرأة ،وهو املسح األول من نوعه و ّ
مت اإلعالن عن نتائجه يف عام  .)20(2010أن معدل
انتشار العنف ضد املرأة ،خاصة العنف األسري وعنف الشريك احلميم قد بلغ  .% 47وتصل النسبة إىل
 % 53يف الفضاء العام ،وفقاً لنتائج الدراسة حول العنف املسلط على النساء يف الفضاء العام يف تونس،
مت إجنازها يف عام ْ 2015
اليت ّ
ونشرها يف  2016من ِقبل مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم
حول املرأة (الكريديف) .تسّلط البيانات املتوفرة يف البلدين الضوء على خصائص النساء ضحايا العنف
1515التوصية العامة رقم  19بشأن العنف ضد املرأة لعام 1992
1616العنف املمارس ضد املرأة :حقائق رئيسية (https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women )2017
 http://www.who.int/reproductive health/publications/violence/en/index.html1717ومصادر أخرى
1818البحث الوطين حول انتشار العنف ض ّد النساء (.)2009
1919اململكة املغربية ،املندوبية السامية للتخطيط ،البحث الوطين الثاني حول انتشار العنف ض ّد النساء (/https://www.hcp.ma .)2019
أُجنز هذا البحث على مستوى جهات اململكة الـ 12خالل الفرتة املمتدة بني  2يناير  -10مارس .2019
2020النص الكامل لوثيقة املسح الوطين حول العنف ضد املرأة يف تونس ،متاح على الرابط التالي:
https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/africa/tunisia/2010/enquete-nationale-sur-la-violence-a-legard-des-femmes-en-tunisie
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القائم على النوع االجتماعي والفئات العمرية اليت تنتمي إليها واملستوى التعليمي والوضع االجتماعي
واالقتصادي للضحايا وأشكال العنف األكثر انتشارا يف اجملالني العام واخلاص ،باإلضافة إىل
معلومات عن مرتكيب العنف ونسبة الشكاوى املقدّمة وحمددات العنف ونظرة اجملتمع هلذه الظاهرة.
يتم حتليل جممل هذه اجلوانب ،باإلضافة إىل عناصر أخرى مثل مسات وضعف الضحية وتأثري
ّ
العنف على صحة الضحية ونوعية حياتها ،وردود الفعل ضحية جتاه العنف الذي تتعرض له (تقديم
الشكاوى والوصول إىل اخلدمات ،ودرجة الرضا).

 - IIIالبيئة القانونية فيما عالقة بالعنف ضد املرأة  /العنف القائم على النوع االجتماعي
التشريعات الوطنية وااللتزامات الدولية للبلدين املشمولني بالدراسة
حيظر الدستور املغربي لعام « 2011كل أشكال التمييز ،بسبب اجلنس ...أو ّ
وينص
أي وضع شخصي»،
ّ
الفصل  )21(22على أنه «ال جيوز املس بالسالمة اجلسدية أو املعنوية ألي شخص ،يف أي ظرف ،ومن
قبل أي جهة كانت ،خاصة أو عامة .وال جيوز ألحد أن يعامل الغري ،حتت أي ذريعة ،معاملة قاسية
أو ال إنسانية أو مهينة أو ّ
فينص
حاطة بالكرامة اإلنسانية ».أما الدستور التونسي اجلديد لعام ّ ،2014
يف الفصل  )22(23على ّ
أن الدولة «حتمي كرامة الذات البشرية وحرمة اجلسد ،ومتنع التعذيب
ينص يف الفصل  46على ّ
أن الدولة «تسعى
املعنوي واملادي .وال تسقط جرمية التعذيب بالتقادم ».كما ّ
إىل حتقيق التناصف بني املرأة والرجل يف اجملالس املنتخبة وتتخذ التدابري الكفيلة بالقضاء على
العنف ضد املرأة».
وفيما يتعلق بالقوانني ،جاء القانون املغربي رقم  103.13املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء ،الصادر
يف  22فرباير  )23(2018والذي دخل ح ّيز التنفيذ يف  12سبتمرب من نفس العامّ ،
ليؤكد احلظر الوارد
يف الدستور لكل أشكال التمييز .يع ّرف القانون العنف ضد املرأة بأنه «كل فعل مادي أو معنوي أساسه
التمييز بسبب اجلنس يرتتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة)24(.وحيظر مجيع
أشكال العنف اجلسدي واجلنسي والنفسي واالقتصادي ،كما حيدّد نوع العقوبات املقابلة لكل فعل أو
امتناع أو إهمال ،مثلما هو الشأن بالنسبة ألشكال أخرى من اإلساءة واالعتداء تتعرض هلا العديد من
النساء من جانب أزواجهن وعائالتهن .ويف تونس ،دخل القانون األساسي عدد  58لسنة  2017املؤرخ يف 11
أوت  )25(2017واملتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة ح ّيز التنفيذ يف  1فرباير  ،2018وهو حيدّد بوضوح،
أن القانون «يهدف إىل وضع التدابري الكفيلة بالقضاء على ّ
منذ فصله األولّ ،
كل أشكال العنف ضد
املرأة القائم على أساس التمييز بني اجلنسني من أجل حتقيق املساواة واحرتام الكرامة اإلنسانية ،وذلك
بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي ملختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم ومحاية
الضحايا والتعهّد بهم .من ناحية أخرى ،حيتل ال َب َلدان موقعا رائدا يف املنطقة من حيث املصادقة على
االتفاقيات الدولية املتعلقة بالقضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ض ّد املرأة (.)26
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/constitution/constitution_2011_Fr.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/constitution-b-a-t.pdf

2323ظهري رقم  19 - 18 - 1بتاريخ  22فرباير  2018/5مجادى الثانية .1439
2424اململكة املغربية ،وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة .احلصيلة االمجالية للخطة احلكومية للمساواة «إكرام» .2016 - 2012
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/tf2017581.pdf
2626القسم األول :األطر املفاهيمية والتحليلية واملرجعية :النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان؛ الفصل  :IVااللتزامات الدولية ()2.2

2121
2222
2525
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السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية ملكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي
اعتمد الب َلدان تقريباً (مع وجود بعض االختالفات) نفس املقاربات فيما يتعلق باالعرتاف بظاهرة
العنف ضد النساء والفتيات ومعاجلتها ومكافحتها .وقد عمل البلدان على إدراج هذه املسألة
ضمن األجندة الوطنية من خالل وضع اسرتاتيجيات ملكافحة الظاهرة تنسجم بوضوح مع إعالن
القضاء على العنف ضد املرأة ،باإلضافة إىل جمموعة من الربامج لتنفيذ هذه االسرتاتيجيات
على املستويني الوطين والقطاعي .من ناحية أخرى ،تتوفر بشكل متزايد اخلدمات متعددة
التخصصات والقطاعات ،مع األخذ يف االعتبار املعايري املرجعية الدولية وذلك على مستوى
املؤسسات والقطاعات احلكومية ،وكذلك على مستوى منظمات اجملتمع املدني اليت ال تزال
تضطلع بدور رائد وأساسي يف هذا اجملال .ومع ذلك ،ال يزال هناك الكثري مما ينبغي القيام به يف
كال البلدين ،سواء على مستوى تطبيق القوانني أو تفعيل السياسات واالسرتاتيجيات من أجل
إحداث تغيري حقيقي يف حياة النساء والفتيات.
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القســـم الثــالث :اإلطـــار املنهجـــي والتنفيــذي  :واقـــع العنــف القــائــم
علــى النــوع االجتمـــاعي فـــي الفضــاء اجلــامعــي
 - Iاملقاربــــة املنهجيــــة  :التقنيــات والفئــــة املستهدفــــة
املنهجيــــة وتقنيــات البحــــث
اقرتح مركز «كوثر» منهجية وجمموعة من األدوات وخطة عمل بهدف تنسيق عملية إجناز
البحث حول العنف القائم على النوع االجتماعي يف الفضاء العام ،وخصوصا يف اجلامعات التونسية
واملغربية .وقد ّ
مت إعداد هذا التقرير وحتديد بنيته باالعتماد على منهجية تستند إىل مقاربات
كمية ونوعية .ولقد مت االستناد يف عملية حتليل الوضع إىل البيانات اإلحصائية اليت ّ
مت مجعها
واألدبيات املتعلقة بالديناميكيات اجملتمعية والعالقات/املساواة بني اجلنسني وكذلك التشريعات
والسياسات والربامج واخلدمات ذات الصلة بالعنف ضد النساء ،باإلضافة إىل دراسة ببليوغرافية.
ثم مت إجناز البحث العملي.
يف البداية ،كان األمر يتعلق بإجياد ّ
حل يتعلق سريع أو حتى فوري من أجل توفري املعلومات والوقاية
من مشكلة خطرية وهي العنف القائم على النوع االجتماعي يف الفضاء اجلامعي .ويف هذا اإلطار،
جتدر اإلشارة إىل ّ
أن الشريكني (مركز «كوثر» ومؤسسة اجملتمع املفتوح) كانا منذ البداية على
وعي مبدى حساسية املوضوع وحساسية املهمة من حيث الزمان واملكان .وقد ّ
مت استخدام النتائج
والتحقق من صحتها من قبل األطراف املعنية يف كال البلدين.
الفئــــات/اجلــامعــــات املستهدفــــة
استهدفت الدراسة األسرة اجلامعية بكافة مكوناتها(: )27
•يف املغرب 4 :مدن جامعية (الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ومكناس) تشمل  4جامعات
و. 6كليات و  2مدارس علياّ .
مت إجراء  18مقابلة ( 16امرأة ورجلني)( )28و 5جمموعات نقاش
مركزة للطالب ( 15طالبة و 14طالب ترتاوح أعمارهم بني  21و  30سنة).
•يف تونس :جامعة سوسة ،وتشمل  4مؤسسات وهي كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وكلية
احلقوق والعلوم السياسية واملعهد العالي للفنون اجلميلة واملعهد العالي للمالية واجلباية.
ّ
مت إجراء  20مقابلة مع الطالب/الطالبات 6 ،مقابالت مع املدرسني/املدرسات ،و 6مقابالت مع
املوظفني/املوظفات يف اإلدارة.
كما شاركت الفئات الثالث يف نقاشات جمموعات مركزة ،باإلضافة إىل مشاركة ثالث
مجعيات يف حلقة من حلقات النقاش .ويف كال البلدين ،كانت املنظمات اليت ّ
مت اختيارها (العاملة
يف جماالت العنف ضد النساء وحقوق املرأة والتنمية )...متعاونة بشكل كبري.
2727املدرسون/املدرسات ،الطالب/الطالبات ،واملوظفون/املوظفات.
ّ 2828
مت إعدادها يف لغتني.
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 - IIإطار البحــــــث والنتـــــائج املتوقعــــــــــة
إطــــار البحـــــث
ّ
إن منع النساء والفتيات من ممارسة حقهن يف استخدام الفضاء العام بكل أنواعه ،مبا يف ذلك الفضاء
اجلامعي ،من شأنه أن حيرمهن من التمتع حبقوقهن بشكل عام ،مثل احلق يف التعليم (املدارس واجلامعات)
واحلق يف الصحة والصحة اإلجنابية (املستشفيات واملراكز الصحية) واحلق يف العمل (أماكن العمل
واخلدمات ذات الصلة) واحلق يف املشاركة االقتصادية (يف القطاعني العام واخلاص) واحلق يف املشاركة
السياسية ،وكذلك احلق يف الرتفيه باعتباره حقا أساسيا من حقوق اإلنسان ،واحلق يف حرية التنقلْ ،
أي
حق املرأة يف الذهاب إىل ّ
أي مكان تريده ويف أي وقت ختتاره.
النتـــائج املتوقعـــة للبحـــث
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انطالقا من البيانات الكمية والنوعية اليت ّ
مت مجعها والقراءة التحليلية والتفسريية للقوانني والسياسات
الوطنية وكذلك للتدابري واآلليات اليت ّ
مت وضعها باملقارنة مع االلتزامات الدولية للبلدين من جهة،
وانطالقا كذلك من حتليل الردود اليت ّ
مت استقاؤها من خالل املقابالت ومناقشات جمموعات الرتكيز
اليت مشلت املدرسني/املدرسات والطالب/الطالبات واملوظفني/املوظفات من ناحية أخرىّ ،
مت حتقيق
النتائج املتوقعة من البحث يف كال البلدين ،حيث تعززت نتائج حتليل الوضع بتقييم جتارب املشاركني
ومعارفهم وتصوراتهم ومواقفهم يف عالقة باملسائل اهلامة اليت يطرحها البحث.

 - IIIاالختبـــار امليدانـــي للبحـــث فـــي كـــال البلديـــن
العنف القائم على النوع االجتماعي يف الفضاء العام ويف اجلامعة :واقع احلال
ينتشر العنف القائم على النوع االجتماعي يف الفضاء العام وكذلك يف أماكن أخرى على غرار اجلامعة،
أن االعرتاف بوجود هذه الظاهرة ليس أمر مسّلماً
واليت من املفرتض أن تكون فضاء حممياً وآمناً .غري ّ
به .فقد واجه البحث منذ انطالقته مشكلة غياب الوعي مبسألة العنف يف الفضاء العام ويف اجلامعة
بشكل خاص ،باإلضافة إىل وجود مقاومة قوية لطرح هذه املسألة اليت يعتربها البعض من احملرمات
أو من املسائل املرتبطة باحلياة اخلاصة .لذلك متيزت الردود األوىل بالته ّرب وجت ّنب اخلوض يف املسألة
وحتى إنكار وجودها ،خصوصا يف الفضاء اجلامعي .بعض املستجوبني حتدثوا فقط عن أشكال أخرى
من العنف واليت تعنيهم مباشرة ،مثل العنف السياسي .وباإلضافة إىل نقص املعلومات والتوعية ،رفض
بعض احملاورين بشكل قاطع اخلوض يف مسألة العنف ض ّد النساء املرتبطة بإشكالية النوع االجتماعي
فإن أ ّول ما ّ
كال البلدين ّ
اليت يقاومون طرحها بشدة .ومع ذلكّ ،
أن
متت مالحظته من خالل البحث يف ِ
الطالبات ،على الرغم من «وضعهن» ومن «احلصانة» املرتبطة بالفضاء اجلامعيّ ،
فهن لسن حمم ّيات من
العنف ،وعلى غرار النساء األخرياتّ ،
فهن معرضات للعنف داخل أسوار اجلامعة وخارجها .وهو ما يؤكد
الفرضية الرئيسية اليت انطلق منها هذا البحث وهي ّ
أن هذه الظاهرة العاملية قائمة بالفعل يف مجيع
األماكن العامة ،مبا يف ذلك داخل الفضاء اجلامعي(.)29
 2929سّلطت هذه الدراسة الضوء على عديد األمثلة الواردة يف التقرير اإلقليمي املوحد .وترد املزيد من األمثلة يف التقارير ال ُقطرية.
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العنف القائم على النوع االجتماعي يف الفضاء العام
يَعترب الطالب األماكن العامة أماكن مألوفة ومناسبة بالنسبة هلم ،وهي تشكل ،يف جانب منها،
عالمة من عالمات االنتماء .ومع ذلك ،فهم يؤكدون ّ
«أكثر عن ًفا» ضد النساء منه
أن الفضاء العام
َ
ض ّد الرجال .ويف تفسريهم هلذه الظاهرة ،يَعترب الطالب وكذلك املوظفون ّ
أن العنف املسلط على
النساء والفتيات يعود أساسا إىل «طبيعة» اجملتمع ،يف حني يشري آخرون إىل ّ
أن ظاهرة العنف َمردُّها
عدم احرتام وعدم مراعاة القواعد املعيارية للفضاء العام .و ِفع ً
ال دون النظر إليه على هذا النحو ،على
ُرب ُر العنف القائم على النوع االجتماعي بطبيعة
الرغم من كونه ظاهرة عاملية ومعرتف بها كذلك ،ي َّ
الثقافة العربية اإلسالمية (وهو مفهوم حبد ذاته غال ًبا ما يفرط يف استخدامه) ،باعتبار ّ
أن سلوك
اجملتمع بأسره ي ّتسم بالعنف ض ّد املرأة .وفقاً هلذا املنطق ،ليس الرجال من هم متحيزون ضد املرأة
وميارسون العنف جتاهها ،بل الثقافة اجملتمعية السائدة.
يُعترب الفضاء العام ،بدءاً من الشارع احملاذي للجامعة ،فضا ًء متا َرس فيه أشكال خمتلفة من العنف،
من بينها أشكال «يُنظر» إليها على أنها «معتادة» و/أو «طبيعية» .ومن هذا املنطلق ،صار العنف جزءاً ال
يتجزأ من الواقع اليومي للعديد من النساء ،ويفضل البعض منهن يعتربن أن جتاهل العنف والرؤية
معهن املقابالت ّ
ّ
أنهن تع ّرضن يف
اليت تتكون منه باعتباره املخرج الوحيد .وقد أشارت مجيع من أُجريت
عديد املناسبات إىل أشكال من العنف النفسي واجلنسي .كما ّ
مت التأكيد على ّ
أن الشارع ووسائل النقل
املشاركات
وفضاءات الرتفيه هي أكثر األماكن اليت تتعرض فيها النساء للعنف .وقد أعربت عديد ِ
عن شعورهن باخلوف واالستياء من انتشار هذه الظاهرة وإحساسهن بالعجز إزاء ما يتع ّرضن له من
اعتداءات يومية ،ناهيك عن اإلهانات واملضايقات والتحرش واحلرمان من احلرية.
ويف نفس السياق ،أشار مجيع من أُجريت معهم املقابالت إىل ّ
أن الفضاء العام مكان تتعرض فيه النساء
وأن هذه الظاهرة يف تزايد متسمرّ ،
جلميع أنواع العنفّ ،
وأن الفضاء العام ي ّتسم بالعدوانية ،خصوصا
فجميعهن ،دون استثناء ،يتعرضن ّ
ّ
وهن يف الشارع ملختلف أشكال اإلساءة ،وبذلك
جتاه النساء ،لذلك
يكون استخدام الفضاء العام بالنسبة للنساء والفتيات مبثابة التجربة السيئة ،إذ ميكن أن يتعرضن فيه
لالعتداء يف أي مكان ويف أي وقت من اليوم ،وبذلك يتو ّلد لديهن شعور مستمر بعدم األمان .واألماكن
العامة األقل أماناً ،خاصة بالنسبة للطالبات ،هي تلك اليت يرتادها عدد كبري من الناس بشكل
يومي (مثل وسائل النقل وحمطات احلافالت ،وكذلك املقاهي والشواطئ وأماكن العمل/التدريب
واألحياء .)...ولئن كانت النساء «تستبطن» بعض االسرتاتيجيات والقواعد حلماية أنفسهن أو للدفاع
ّ
أنفسهن ،فإن ر ّد فعلهن غالبا ما يتسم باالرتباك والرتدّد بني اإلقرار حبدوث العنف (اعتداء جنسي
عن
أو لفظي ،حترش اجلنسي  )...من ناحية ،والبحث له عن مربرات أو «أعذار وجيهة» ،من ناحية أخرى.
العنــف القــائم علــى النــوع االجتمــاعي فــي الفضــاء اجلــامعي
ُتعترب اجلامعة يف ْأعني غالبية الطالبات فضا ًء «أقل عنفاً» من األماكن العامة األخرى ،بل إنهن
ينظرن هلا نظرة «مثالية» باعتبارها مكاناً يُفرتض أن يكون حمميا ويو ّفر هلن احلماية ،حت ُكمه
معايري أخالقية حمددة وجمموعة قواعد ختتلف عن تلك اليت حتكم فضاءات أخرى ،خصوصا فيما
املشاركات إىل ّ
أنهن يشعرن بأمان أكثر داخل اجلامعة ويعتربنها
يتعلق بالعنف .وقد أشارت عديد ِ
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فضاء حممياً باملقارنة مع غريه من األماكن العامة .وهذا ما أبدته بشكل خاص اإلجابات األوىل:
والسؤال الذي يُطرح هنا :إىل أي مدى ميكن أن يكون هذا األمر صحيحاً وما مدى قابليته للمقارنة؟
يف الواقع ،لئن ّ
مت «التطبيع» نسبياً مع العنف يف األماكن العامة (الشارع ،املقاهي ،وسائل النقل ،)...فإن
القيم واملعايري اليت تقرتن يف نظر الشباب بالفضاء اجلامعي من شأنها أن جتعلهم «ينتفضون» ضد
االعتداءات اليت يتعرض هلا األشخاص املنتمون إىل نفس هذا الفضاء .إنهم ال «يتفاعلون» بالضرورة،
لكنهم ال يقبلون ً
أيضا انتهاك هذه القيم.
يف البداية ،أكد اجمليبون( )30خالل املقابالتّ ،
أن هذا النوع من املمارسات مل يكن موجوداً وال ميكنه أن
يوجد يف احلرم اجلامعي .ثم بدأت الردود تتن ّوع لتشمل خمتلف أشكال العنف وخصائصه والظروف
اليت حيدث فيها ،وذلك على النحو التالي :التمييز هو شكل من أشكال العنف املمارس ضد املد ّرسات؛
املدرسات أكثر عرضة للعنف
حترش املد ّرسني بالطالبات هي من املمارسات اخلاصة باجلامعة؛ تصبح ِّ
اللفظي واجلسدي خالل فرتة االمتحانات؛ الطالبات ّ
هن كذلك هدف لبعض اجملموعات السياسية
الطالبية؛ ترتاوح ردود فعل ضحايا العنف يف اجلامعة بني الصمت والته ّرب واخلضوع والرفض؛ تقوم
اجلامعة بإعادة إنتاج التفاوتات االقتصادية واالجتماعية والفوارق القائمة بني اجلنسني يف اجملتمع؛
ال توجد آلية ملنع أو معاقبة العنف القائم على النوع االجتماعي يف اجلامعات التونسية واملغربية.
22

وفى اخلالصة ،تبينّ من خالل البحث امليداني وجود ثالثة أنواع من العنف تتعرض هلا النساء يف
كال البلدين ،وهي كالتالي:
الفضاء اجلامعي يف ِ
1 .1أشكال العنف النفسي واللفظي (مساع كلمات بذيئة ،اإلهانة ،االستهزاء بسبب شكل
اجلسد أو تسرحية الشعر أو املالبس ،التهديد بالعنف اجلسدي ،وجود سيارة أو دراجة
نارية تسري خلف املرأة/الفتاة)... ،
2 .2العنف اجلسدي (الصفع ،الضرب ،االعتداء بسالح أبيض)... ،
3 .3العنف اجلنسي/عنف حيمل دالالت جنسية (املضايقات ،اإلهانات ،حماوالت اللمس،
االقرتاب اجلسدي املبالغ فيه ،اإلشارات الوقحة.)... ،
أما بالنسبة للفضاء اجلامعي ،فإذا كانت النساء من الفئات اجلامعية الثالث يواجهن نفس أنواع العنف
املتواجدة يف الفضاء العام ،فإن «املركز األول» أعطي للتحرش اجلنسي  ،وخاصة ضد الطالبات.
التحـــرش اجلنســـي فـــي الفضـــاء اجلـــامعـــي
أشار اجمليبون واجمليبات من الفئات الثالث إىل االنتشار الكبري لظاهرة التحرش اجلنسي يف الفضاء
أي من الطالبات .»...وقد ّ
أكد أغلبهم ّ
اجلامعي حيث «مل تسلم منه ّ
أن التح ّرش اجلنسي هو الشكل
األكثر انتشاراً للعنف القائم على النوع االجتماعي يف اجلامعة .وحت ّرش املدرسني بطالباتهم هو
بطبيعته ممارسة خاصة باجلامعة ،وهي ممارسة جندها كذلك ،ولو بدرجة أقل ،عند املوظفني
 3030خصوصا يف صفوف املدرّسات واإلطار اإلداري يف املؤسسات اجلامعية.
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اإلداريني وحراس املبيتات اجلامعية .وغال ًبا ما يكون التحرش مصحوباً باالبتزاز والتهديد واإلهانات
بأنهن من يبدأن باالستفزاز ،أو ّ
ّ
أنهن «يبعن أنفسهن» أو يسعينْ إىل «حتقيق ربح
اليت تتهم الطالبات
مضاعف» .أما آثار ذلك على الضحايا فترتاوح بني الشعور بالعجز والعزلة واالكتئاب وحتى التسليم
باألمر الواقع.
أما املد ّرسات( ،)31فيعتربن أن التحرش اجلنسي هو عنف مسّلط على مجيع النساء يف ّ
كل الظروف
ومهما كان وضعهن االجتماعي ،وهو واقع مستمر يف الزمان واملكان .ويرى البعض ّ
منهن أن الطالبات
ُ
البعض ّ
الالئي يستسلمن للتحرش ّ
منهن الفتيات
هن فتيات عدميات أخالق ،وأبعد من ذلك ،تتهم
مبمارسة اإلغواء وارتكاب تصرفات غري أخالقية .ويف املقابل ،كان املدرسون يف موقف دفاعي إىل
ح ّد ما .ورغم ّ
أن بعض املدرسني/املدرسات وصلتهم شكاوى من عديد الطالبات ،إال أنهم أق ّروا بأنهم
مل يتعاملوا معها باجلدية املطلوبة بل اكتفوا ،يف أفضل احلاالت ،بتقديم بعض النصائح لصاحبات
الشكاوى ،معتربين ّ
أن االبالغ عن ممارسات التحرش ليس من دورهم أو مسؤوليتهم بل يعود ذلك إىل
الضحية نفسها.
مت حتليل النتائج اليت ّ
التوصل إليها على عديد املستويات ،مع إبراز اخلصائص املشرتكة
مت
ّ
للمتحرشني وكذلك املواصفات اخلاصة بكل فئة منهم ،واليت تظهر من خالل مالمح املتحرش
واألساليب اليت يتبعها «الصطياد فريسته» ،واسرتاتيجياته «حلفظ ماء الوجه « ،والتقنيات والوسائل اليت
يستخدمها مع الضحية (االبتزاز ،التشهري ،التهديد  .)...وعلى عكس الوافدات اجلدد على اجلامعة ،فإن
الضحايا السابقات للتحرش يف الفضاء اجلامعي ،وبفضل ما اكتسبنه من «خربة» ،يعرفن املتحرشني
ّ
وميكنهن التعرف عليهم بسهولة من بني املد ّرسني واملوظفني اإلداريني .ونظرا لصعوبة إثبات
ج ّيدا
حدوث التحرش وبسبب ممارسات االبتزاز اليت يستخدمها املتحرشون ،وخصوصا املدرسون (من خالل
تقييم ومنح الدرجات للبحوث والعروض واالختبارات الكتابية والشفوية ،)...تتميز ردود فعل ضحايا
التحرش بالصمت والشعور باألمل والعجز يف مواجهة «عالقات القوة غري املتكافئة»  ،فضال عن الغضب
ّ
واحلط من القيمة.
واإلحساس باإلهانة
تؤدي صدمة التحرش اجلنسي وما ختّلفه من آثار إىل شعور الضحية بالذنب واخلزي الذاتي
والضعف يف مواجهة السلطة واليت يفاقمها اإلفالت من العقاب الذي يفاقمه بدوره الثقل
املؤسساتي وانعدام العقوبات.

 3131مقابالت أو نقاشات جمموعات الرتكيز.
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االستنتاجــــــــات والتوصيـــــــــات
 – Iاالستنتـــاجـــات العـــامـــة
تذكيـــر بالعمليـــة والعمــــــل امليدانـــي
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لقد ساهمت املنهجية اليت وضعها مركز «كوثر» ،واليت مت تطويعها واستخدامها من قبل الفرق
الوطنية ،يف ضمان تنسيق عملية البحث امليداني ،كما أتاحت إمكانية مقارنة النتائج على الرغم من
وجود بعض االختالفات على مستوى تكوين الفرق والسياقّ .
مت اختيار املقاربة النوعية إلجناز هذا العمل،
ويف نفس الوقت كانت البيانات الكمية متاحة بالنسبة لكال البلدين وقد ش ّكلت قاعدة معلومات أساسية
هلذا البحث ،باإلضافة إىل البحوث واملسوحات الوطنية حول انتشار ظاهرة العنف ضد املرأة( ،مسح واحد
يف تونس وحبثني يف املغرب) ،وعدد من الدراسات الكمية والنوعية ذات الصلة .وفيما يتعلق مبدى انتشار
الظاهرة ،تؤكد املؤشرات اخلاصة بالبلدين ،وهي متقاربة إىل ح ّد كبري ،الطابع العاملي للعنف القائم
على النوع االجتماعي مبختلف أشكاله .وقد و ّفرت هذه املؤشرات األساس هلذا العمل النوعي ،رغم ّ
أن
املسح املتعلق بانتشار الظاهرة يف تونس يعود إىل  10سنوات مضت ،يف حني ّ
مت يف املغرب إجراء حبثني مع
فرتة فاصلة بعشر سنوات ،وهو أمر ضروري هلذا النوع من البحوث حتى يتسنى حتليل تطور الوضع.
واجه فريقا البحث امليداني يف كال البلدين صعوبات ملموسة يف إقناع الفئات املستهدفة باملشاركة،
على الرغم من صغر حجم ع ّينة البحث .وكان الرتدد واالرتباك امليزة األساسية لردود فعل املشاركني
من الفئات الثالث ،واليت تأرجحت بني «املشاركة أو عدم املشاركة»« ،املشاركة ولكن يف املقابلة
فقط» ،القبول باملشاركة ثم الرتاجع ،أو الرفض يف البداية ثم االخنراط وأحيانا بشيء من احلماس
 ...هذه املواقف املتأرجحة ال ختلو من دالالت على أكثر من صعيد ،إذ تعكس حساسية املوضوع (العنف
القائم على النوع االجتماعي) وكذلك حساسية املكان (الفضاء اجلامعي).

الرهــانــــات القــــائمــــة فــــــي الفضــــاء اجلــــــامـعــــــي
تتعلق الرهانات يف اجلامعة أساسا مبسألة «الفئوية املهنية» ،وكذلك باهلرمية وعالقات القوة/
السلطة .ويف الواقع ،تقوم املنظومة اجلامعية على تسلسل هرمي أفقي (ويشمل الفئات الثالث ْ
أي
إطار التدريس واإلدارة والطالب) ،وعمودي (داخل كل فئة) .وهو ما يطرح مسألة توزيع السلطة
واليت بدورها حتدّد ديناميكية العالقات داخل اجلامعة على الصعيدين املهين والشخصي .ميكن
كذلك اعتبار اجلامعة فضا ًء ينطوي على رهانات ذات طابع مهين وسياسي وإيديولوجي ،باإلضافة
إىل رهانات ذات صلة بالنوع االجتماعي .وجتدر اإلشارة إىل ّ
أن العنف ض ّد املرأة يعكس وجود حالة من
لسلطته
اختالل التوازن وعدم املساواة يف توزيع السلطة ،ويزداد األمر سوءاً بسبب استغالل املعتدي ُ
وحالة اإلفالت من العقاب السائدة واحلماية املؤسسية اليت يتمتع بها املعتدي والرهانات الشخصية
للضحية فيما يتعلق مبستقبلها األكادميي ...
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قــــراءة األجوبــــة :االجتــاهـــات العــــامـــة
العنـف القـائـم علـى النـوع االجتمـاعي فـي األمـاكن العــامــة خـارج الفضـاء اجلــامعي

ّ
مت تعريف الفضاء العام على عديد مستويات .وجتلى من الردود أنه غالباً ما يُنظر إليه على أنه فضاء
يُهيمن عليه الذكور وال مكان فيه للنساء والفتيات االتي غالبا ما يُنظر إليهن على أنهن «أداة جنسية»
تعرض نفسها وبالتالي تكون عرضة للعنف .ويف أغلب األحيانّ ،
تفضل النساء ،وحتى اللواتي تتع ّرضن
ومنهن من ُتنكر وجوده أص ً
ّ
ّ
ّ
منهن من
ال ،بل
ومنهن من «تط ّبع» مع العنف،
للعنف ،التزام الصمت،
ألنهن يعتقدن ّ
خطأهن ّ
ّ
ّ
وهن الالئي جلنب العنف
أن اخلطأ يف نهاية األمر
تسعى إلجياد تربير للعنف
عليهن أن يتواجدن يف ذاك املكان أص ً
ّ
ال! .
ألنفسهن ،إذا ما كان
النقاب عن اجلانب غري املتكافئ يف هذا
يكشف العنف املمارس ضد النساء والفتيات يف الفضاء العام
َ
الفضاء ويُربز مدى اهليمنة اليت ميارسها اجملتمع على النساء وعلى حريتهن يف التنقل ،رغم كونها
مكفولة دستورياً .وبالتالي فإن استخدام النساء والفتيات للفضاء العام يشكل انتهاكاً ليس للقانون
ولكن للقواعد الرادعة اليت أرساها اجملتمع للح ّد من حتركات النساء وتنقالتهن .وكما يتبينّ من
خالل ردود النساء وأحياناً الرجال من الفئات الثالث للع ّينة يف كل من املغرب وتونس ،ال خيتلف
العنف القائم على النوع االجتماعي يف الفضاء العام عن العنف املمارس يف غريه من األماكن األخرى،
سواء كانت اخلاصة أو اجلامعة.

العنـف القـائـم علــى النــوع االجتمــاعي فــي اجلــامعــة

ّ
إن اجلامعة ،باعتبارها مؤسسةُ ،تع ّد مكانا فريدا له دالالته اخلاصة .أما إذا نظرنا إليها كفضاء ،فهي
يف هذه احلالة ال ختتلف عن البيئة االجتماعية احمليطة بها من حيث املساواة بني اجلنسني ،بل إنها
تساهم يف بناء وحتى يف ترسيخ األعراف والقواعد االجتماعية اليت تش ّكل العالقات بني النساء والرجال
وكذلك يف تعزيز البناء االجتماعي ويف إعادة إنتاج أوجه الالمساواة بني اجلنسني .من ناحية أخرى،
كشف البحث عن جوانب أخرى تتعلق مبدى تأثري العنف القائم على النوع االجتماعي على املستقبل
ّ
واملوظفات .لذلك فإنه من الضروري اختاذ
للمدرسات
األكادميي للطالبات وعلى املستقبل املهين
ِّ
برمتها ،من أجل احل ّد من التمييز
إجراءات حمددة تستهدف اجلامعة وحتى منظومة التعليم العالي ّ
بني اجلنسني وضمان الوقاية من العنف ومحاية النساء يف الفضاء اجلامعي.
يف نظر األغلبية ،ال تدافع املؤسسة اجلامعية عن حقوق النساء وال تتعامل جبديّة مع شكاوى
الضحايا وبالتالي فهي ال توفر هلن أيّة آليات للوقاية أو احلماية أو الدعم.
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 - IIالتوصيــــات العــــــامــــــــة
قدم أعضاء األسرة اجلامعية ،وعلى رأسهم الطالبات ،العديد من التوصيات اليت يعتربها أغلب املشاركني/ات
ضرورية وذات طبيعة عاجلة ،للح ّد أو حتى القضاء على العنف القائم على النوع االجتماعي وتعزيز املساواة
بني اجلنسني .ويف حني ميكن تنفيذ البعض من هذه التوصيات على املدى القصري ،إال ّ
أن حتقيق البعض اآلخر
منها يتطلب جهوداً على مستوى الدعوة/املناصرة واحلوار بشأن السياسات من أجل إحداث التغيري املنشود.

االسرتاتيجيات واإلجراءات الواجب تنفيذها
فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي يف الفضاء العام ،أكدت نتائج البحث احلاجة إىل وضع
كال البلدان يف اسرتاتيجياتهما الوطنية ويف تشريعاتهما فيما يتعلق
أو تعزيز التدابري اليت اعتمدها ِ
بتوفري احلماية القانونية لضحايا العنف يف األماكن العامة ويف الفضاء اجلامعي ،وتعزيز الوصول
إىل اخلدمات املتخصصة واخلدمات متعددة التخصصات ،فض ً
ال عن التعويض عن الضرر اليت يلحق
بضحايا العنف وتوفري الدعم والرعاية ّ
هلن.
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وال تقتصر معاجلة ظاهرة العنف ضد النساء على رفع مستوى الوعي العام ووعي «مستخدمي» األماكن
العامة بهذه املسألة ،وتوعية النساء حب ّقهن يف استخدام الفضاء العام من خالل توفري الوسائل الكفيلة
بضمان تنقلهن يف فضاء خال من العنف ،مع مطالبة السلطات املعنية بتأمني تواجد النساء والفتيات حبرية
وأمان يف األماكن العامة من خالل مالءمة التخطيط احلضري والرتابي واحلوكمة على مجيع املستويات.

ملخـــص ألهــم التوصيــات علــى املــدى القصيــر واملتوســــط والبعيــــــد
جاءت التوصيات حسب مركز وموقع ّ
كل من الفئات الثالث للع ّينة ،وهي كّلها تهدف إىل العمل على
تغيري الواقع احلالي داخل اجلامعة .وقد كان الطلبة/الطالبات أكثر اخنراطا يف اقرتاح «احللول» من
أجل احل ّد أو حتى القضاء على العنف ،وهي حلول منها ما هو «براغماتي» على املدى القصري وما هو
«هيكلي» على املدى املتوسط والبعيد .ومن بني هذه التوصيات:
•تنظيم محالت توعية/تثقيفية حول حقوق النساء والعنف القائم على النوع االجتماعي ،وخلق
فضاءات للنقاش وتبادل اآلراء داخل املؤسسات اجلامعية؛
•توفري خدمات متخصصة داخل املؤسسات اجلامعية ،مع إنشاء اهلياكل املناسبة وجمموعات
الدعم والتمكني حتت إشراف خرباء خمتصني ،تستهدف ضحايا العنف( )32وكذلك مرتكبيه؛
•اختاذ اإلجراءات القانونية واملؤسسية املطلوبة:
1 .1على املستوى القانوني ،من خالل نشر القوانني واإلصالحات التشريعية ذات الصلة والعمل
على تطبيقها،
2 .2على املستوى املؤسسي ،من خالل بناء القدرات الختاذ التدابري الرادعة،
3 .3وضع ح ّد إلفالت مرتكيب العنف والتحرش من العقاب ،من خالل وضع إطار تنظيمي ملنع
العنف واحل ّد من آثاره.
 3232املدرّسات والطالبات واملوظفات.

