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"الغت�صاب جرمية" ي�صكل جزءا من حملة ملكافحة انتهاكات حقوق الإن�صان، مونروفيا ،  مل�صق يقول 
متوز 2006. © بيتي بر�س/ بانو�س بيكت�صرز 

يف الوقت الذي حظي فيه ا�صتخدام العنف �صد الن�صاء والفتيات "ك�صالح حرب" باهتمام دويل وا�صع، مل يبداأ الباحثني �صوى موؤخرًا بتقييم مدى انت�صاره 
يف اأوقات ال�صلم ويف املجتمعات النتقالية. ويتناول هذا الف�صل العنف اجلن�صي واملنزيل ك�صكلني من الأ�صكال ال�صائدة للعنف �صد الن�صاء والفتيات، 
الأعراف  لتاأثري  اهتماما خا�صا  الف�صل  ويويل  ونيبال.  ليبرييا  �صراعات:  من  اخلارجة  البلدان  من  اثنتني  وعرب جتارب  الدويل  ال�صعيد  على  وذلك 
الجتماعية بو�صفها اإحدى عوامل اخلطر، ويتطرق اإىل دور امل�صد�صات يف �صياق العنف �صد املراأة. كما ي�صتك�صف الف�صل اأي�صا التحديات التي تواجه 

ال�صتجابة للعنف �صد الن�صاء والفتيات من خالل اإعادة ت�صكيل الأعراف الجتماعية اجلاثمة يف بيئات ما بعد ال�صراع.

اإن العنف �صد الن�صاء ظاهرة عاملية. وقد وجد تقرير �صدر موؤخرًا ملنظمة ال�صحة العاملية حول عنف ال�صريك احلميم يف بلدان خمتارة اأن 36% من 
الن�صاء اللواتي ترتاوح اأعمارهن بني 15-69 عامًا يف جميع اأنحاء العامل تعر�صن لبع�س اأ�صكال العنف اجل�صدي و/ اأو اجلن�صي. وعلى الرغم من اأن 
البيانات الوطنية الر�صمية ت�صري اإىل اختالفات كبرية بني البلدان واملناطق، فاإن اختالف التعاريف ومنهجيات امل�صح من بلد لأخر توؤدي اإىل تقوي�س 
جهود املقارنات الوطنية. ويف جميع اأنحاء العامل، غالبًا ما تكون و�صمة العار الجتماعية 
واخلوف من النتقام ومربرات العنف املنزيل �صببًا يف ثني الن�صاء عن الإبالغ عن حوادث 

العنف لل�صرطة، مما يجعل من ال�صعب قيا�س حجم الظاهرة.

تكون معدلت العنف املنزيل اأعلى يف احلالت التي يكون فيها مقبوًل اجتماعيا كرد فعل 
مربر للخالفات املنزلية.

التهديد  اأو  اجتماعية  مبباركة  العنيف  ال�صلوك  حتفز  التي  للطرق  ت�صكيلها  خالل  ومن 
بو�صمة العار، ميكن اأن توؤثر الأعراف الجتماعية يف انت�صار العنف �صد الن�صاء والفتيات. 
العنف  معدل  متو�صط  فاإن  والتنمية  القت�صادي  التعاون  منظمة  اأجرتها  لدرا�صة  ووفقا 
املنزيل يف البلدان التي يكون فيها هذا النوع من العنف مقبوًل كرد فعل مربر للخالفات 
املنزلية ي�صكل اأكرث من �صعف متو�صطه يف البلدان التي تالقي قبوُل منخف�صًا لهذا النوع 

من العنف.

وت�صري  البالد.  يف  الأهلية  لل�صراعات  اأ�صا�صية  �صمة  اجلن�صي  العنف  كان  ليبرييا،  ويف 
ل  واملنزيل  اجلن�صي  العنف  اأن  اإىل  الليبريية  احلكومة  جمعتها  التي  ال�صحايا  بيانات 
يزال منت�صرًا يف ليبرييا بعد ع�صر �صنوات من انتهاء احلرب الأهلية، وذلك على الرغم 
خالل  املكت�صبة  الجتماعية  والأعراف  الغت�صاب.  حتظر  التي  ال�صارمة  القوانني  من 
اإىل  التي تعود جذورها  امل�صاواة بني اجلن�صني  اإىل جنب مع م�صاألة عدم  ال�صراع، جنبا 
فرتة ما قبل احلرب، ل تزال توا�صل تاأثريها على الأعراف املتعلقة بالغت�صاب يف مرحلة 
ما بعد ال�صراع يف ليبرييا. وما يقرب من �صتة من اأ�صل ع�صرة ن�صاء يف ليبرييا �صملهن 
ال�صتطالع اأجنب باأن �صرب الزوج لزوجته يف ظروف معينة له ما يربره، يف حني اأعرب 
44% من جميع الليبرييني عن وجهة نظر تقول باأنه ل يوجد �صيء ي�صمى "اغت�صاب" يف 

الزواج اأو العالقات احلميمة الأخرى.

وكما هو احلال يف ليبرييا، ا�صتخدمت الأطراف املتعادية يف �صراعها املدين الذي ا�صتمر 
ملدة 10 �صنوات يف نيبال العنف اجلن�صي اأي�صًا ك�صالح حرب. وعلى الرغم من اأن الفتقار 
حول  احلا�صر  الوقت  يف  به  موثوق  بتقدير  اخلروج  دون  يحول  الإبالغ  حلالت  امل�صتمر 
العنف �صد الن�صاء والفتيات يف نيبال، فاإن الدرا�صات ت�صري اإىل اأنه ل يزال منت�صرًا على 
نطاق وا�صع يف حقبة ما بعد ال�صراع واأن الأعراف الجتماعية عوامل خطر مهمة. وعلى 
م�صتوى الأ�صرة، فاإن عالقات القوى غري املتوازنة بني ال�صريكني وت�صور العنف باعتباره 

في الحرب والسالم
العنف ضد النساء والفتيات



7   العناوين الرئي�صية

الن�صاء  �صد  العنف  نوع 
والفتيات

% موافقني*املواقف التي تدعم ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر العنف �صد الن�صاء والفتيات يف نيبال

43.6هناك حالت ت�صتحق املراأة ال�صرب فيهاالعنف املنزيل
77.3اإذا ارتكبت امراأة فعاًل خاطئا يحق لزوجها اأو �صريكها معاقبتها

50.8على املراأة اأن تت�صاهل مع العنف اإذا ما اأرادت اأن تبقي اأ�صرتها مرتابطة
52.1ل ميكن للمراأة رف�س ممار�صة اجلن�س مع زوجهاالعنف اجلن�صي

20.6عند تعر�س املراأة لالغت�صاب فاإن اللوم يقع عليها عادة كونها هي من و�صعت نف�صها يف ذلك املوقف
58.0اإذا مل تقاوم املراأة ج�صديا فاإن هذا ل ي�صكل اغت�صابًا

9.5عدم وجود اإبن ذكر هو عاقبة اأخالقية لأعمال �صيئة والفتقار للعفةتف�صيل البن الذكر
21.6الدور الأكرث اأهمية للمراأة هو اإجناب اإبن ذكر لعائلة زوجها

31.4اأن تكون اأبًا لإبن ذكر هو دليل على اأنك رجل حقيقي
    

مالحظة: *من اأ�صل 100%؛ عار�صت الن�صبة املتبقية العبارات اأعاله. وقد قابل امل�صح رجال ترتاوح اأعمارهم بني 18-49 عامًا. و�صملت العينة 400 اأ�صرة من املناطق احل�صرية 
و600 من املناطق الريفية يف ثالث مناطق يف نيبال: �صابتاري وغورخا ودانغ.

اأ�صلوب تقوميي توؤجج العنف �صد الن�صاء والفتيات )انظر اجلدول 1.1(. اإن الأعراف التي حتدد الرجل كرئي�س فخري لالأ�صرة من �صاأنها اأن توؤ�ص�س 
لعالقة الهيمنة، مع زواج مينح الزوج حقوق جن�صية على زوجته.

املواقف التي تتغا�صى عن العنف �صد الن�صاء والفتيات غالبًا ما تكون �صابقة للنزاعات، ولكنها تتاأجج اأثناء احلروب وغالبا ما ت�صتمر لفرتة طويلة بعد 
وقف الأعمال العدائية ر�صميا.

وترتبط الأعراف الجتماعية التي توؤثر يف العنف �صد الن�صاء والفتيات اأي�صا مبفاهيم الرجولة التي ت�صور العنف كاخت�صا�س ذكوري، وبامل�صد�صات 
كواحدة من دللت الذكورة.

وعلى الرغم من اأن الكثري من العنف املمار�س �صد الن�صاء والفتيات يف نيبال وليبرييا ينطوي على وجود اأدوات غري متطورة مثل الأ�صلحة الب�صيطة اأو 
البي�صاء، اأو حتى عدم وجود اأي اأدوات على الإطالق، اإل اأن العنف امل�صلح موجود هو الأخر اأي�صا باملقابل. وهذا ال�صكل من العنف �صد الن�صاء والفتيات 

يوؤدي اأحيانا اإىل الإ�صابة اأو الوفاة، على الرغم من اأنه ياأخذ عادة �صكل التهديد اأو الرتهيب داخل الأ�صرة ونادرا ما يتم الإبالغ عنه.

وت�صلط جتارب ليبرييا ونيبال ال�صوء على ال�صبب الذي جعل اجلهود الرامية اإىل تغيري الأعراف التمييزية مو�صوعا متكررا يف املناق�صات املت�صلة بقتل 
الن�صاء واأنواع اأخرى من العنف �صدهن. وعلى ال�صعيد العاملي، تتحدى التدخالت الأعراف الجتماعية التي تدعم العنف �صد الن�صاء والفتيات؛ وهذه 
ميكن دجمها مع منهجيات اأخرى مثل حت�صني عملية جمع البيانات والإ�صالح القانوين والتمكني القت�صادي، وزيادة توفري خدمات ال�صتجابة للعنف �صد 
الن�صاء والفتيات. ومع ذلك، تواجه املجتمعات اخلارجة من نزاعات حتديات خا�صة فيما يتعلق بالعنف �صد الن�صاء والفتيات، واجلهود املبذولة لتغيري 

املواقف التي تدعم العنف �صدهن يف تلك ال�صياقات ت�صتغرق وقتا وتتطلب و�صع برامج اأكرث تعقيدا.

اأطلقتها  التي  الدعوات  وبف�صل  ال�صغرية.  الأ�صلحة  مراقبة  جهود  يف  دجمها  اأي�صا  يجري  التمييزية  الجتماعية  الأعراف  ملواجهة  الهادفة  وامل�صاريع 
اجلماعات الن�صائية ب�صكل اأ�صا�صي، اأ�صبحت الأطر املعيارية الدولية ب�صاأن مراقبة الأ�صلحة ال�صغرية، وب�صاأن الن�صاء وال�صالم والأمن مرتبطة مع بع�صها 
الأخر. وعلى م�صتوى التاأييد، اأ�صبح مكون العنف �صد الن�صاء والفتيات اأكرث بروزا يف حمالت احلد من الأ�صلحة التي حتاول حتقيق قدر اأكرب من الأمن 

لكل من الرجال والن�صاء على حد �صواء.

ولتكون اأكرث فعالية، يجب نفخ احلياة يف املبادرات الرامية اإىل تغيري الأعراف الجتماعية حول ا�صتخدام العنف عن طريق اإجراء البحوث. وبالتايل، ل 
بد من تعزيز اجلهود البحثية جلمع بيانات دقيقة حول العنف �صد الن�صاء والفتيات يف بيئات ما بعد النزاع واحل�صول على معلومات اأف�صل عن الأدوار 
التي قد تلعبها امل�صد�صات يف العنف �صد الن�صاء والفتيات. وميكن ملزيد من التطوير والن�صر للممار�صات اجليدة يف جمع البيانات واإجراء امل�صوحات حول 

العنف �صد الن�صاء والفتيات يف البيئات ال�صعبة اأن ل يح�صن فقط نوعية البيانات، واإمنا اأي�صا اإمكانية مقارنتها عرب املناطق.

ملخ�س الف�صل 1 

اجلدول 1.1 مواقف الرجال جتاه العنف �صد الن�صاء والفتيات يف عام 2011، يف مناطق خمتارة، ح�صب نوع العنف �صد الن�صاء والفتيات )حجم العينة= 1.000(


