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ملخص تنفيذي

تحت	رعاية	جاللة امللكة رانيا العبد الله املعظمة	نظم	املجلس	الوطني	لشؤون	األرسة	بالتعاون	مع	وزارة	التنمية	

االجتامعية	أعامل	املؤمتر	العريب	الثاين	لحامية	األرسة	من	العنف	األرسي	يف	الفرتة	ما	بني	16-17	شباط	2009	يف	فندق	

الرويال،	عامن،	األردن	تحت	شعار	“نحو	منهاج	عمل	عريب	لحامية	األرسة	من	العنف	األرسي.”

التظاهرة	من	أجل	تأسيس	شبكة	عربية	 العربية	يف	هذه	 الجامعة	 واجتمعت	وفود	من	دول	عربية	وممثلون	عن	

لحامية	األرسة	من	العنف	وتحديد	أهدافها	ورؤيتها	ورسالتها	وعضويتها	وآليات	عملها.	

	

وقد	اشتمل	املؤمتر	عىل	الجلسة	االفتتاحية	التي	ُتوجت	بحضور	جاللة	امللكة	رانيا	العبد	الله	املعظمة،	وجلسات	عمل	

متوازية	درس	املشاركون	خاللها:

شبكة	العمل	العربية	لحامية	األرسة	من	العنف. 	·

البرشية	 املوارد	 الحامية،	 )الوقاية،	 ومحاوره	 األرسي	 العنف	 من	 األرسة	 لحامية	 العريب	 العمل	 منهاج	 	·

واملادية،	الترشيعات	والسياسات	والقضايا	القانونية،	الرشاكة	والتنسيق،	الدراسات	والبحوث،	واملتابعة	

والتقييم(.

أدوار	ومسؤوليات	الجهات	املعنية	بحامية	األرسة	من	العنف. 	·

وخلصت	الوفود	املشاركة	إىل	تبني	ما	ييل:

منهاج	العمل	العريب	لحامية	األرسة. 	·

الهاشمية	بإنشاء	شبكة	عربية	لحامية	األرسة	من	العنف	 الرتحيب	باالقرتاح	املقدم	من	اململكة	األردنية	 	·

وإعداد	تقرير	عريب	دوري	حول	حامية	األرسة	من	العنف.

اتخاذ	جامعة	الدول	العربية	)كداعم	ومنسق	للشبكة(	اإلجراءات	العتامد	وتبني	الشبكة	العربية	لحامية	 	·

األرسة	من	العنف	من	قبل	وزراء	الشؤون	االجتامعية	العرب.

كام	أوىص	املشاركون	باعتامد	األهداف	اإلسرتاتيجية	الواردة	يف	منهاج	العمل	العريب	لحامية	األرسة	من	العنف	األرسي	

عىل	النحو	التايل:

ضمن محور الوقاية:	إحداث	تغيري	يف	االتجاهات	والسلوكيات	املتعلقة	بالعنف	األرسي	من	خالل	  ·

تعميق	ثقافة	الحامية	واملعرفة	مبفهوم	العنف	وكيفية	الوقاية	منه	من	خالل	التعامل	مع	جذوره	

من	خالل	 االيجايب	 السلوك	 وتعزيز	 االتجاهات	 وتعديل	 منه	 الوقاية	 يف	 الوطنية	 السياسات	 ودور	

زيادة	املعرفة	بقضايا	العنف	األرسي	يف	برامج	التعليم	املختلفة.	

ضمن محور الحامية:	صقل	كفاءة	ورسعة	استجابة	املجتمع	واملؤسسات	الحكومية	وغري	الحكومية	  ·

لحاالت	العنف	األرسي	وتطوير	املعايري	واإلجراءات	واألدلة	املطلوبة	للمؤسسات	العاملة	عىل	حامية	

األرسة	من	العنف. 

للجهات	 املؤسسية	 القدرات	 البرشية	وتعزيز	 املوارد	 تنمية	 البرشية واملادية:	 املوارد  ضمن محور   ·

العاملة	يف	مجال	حامية	األرسة	وأمنها.

الترشيعات	 بتطوير	 الحكومي	 القانونية:االلتزام	 والقضايا  والسياسات  الترشيعات  محور  ضمن   ·

والقوانني	لتنسجم	مع	مبادئ	الوقاية	والحامية	من	العنف	األرسي.
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نبذة عن املؤمتر

لقد	تحققت	عىل	املستوى	العريب	إنجازات	كثرية	يف	مجال	حامية	األرسة	ووقايتها	من	العنف	األرسي	سواء	يف	مجال	

العربية	 املؤمترات	 من	 العديد	 عقد	 وتم	 العاملني،	 وتدريب	 الخدمات	 مجال	 أو	يف	 والترشيعات	 السياسات	 تطوير	

واإلقليمية	حول	مناهضة	العنف	األرسي	والعنف	ضد	األطفال	ومن	أهمها	:	

املؤمتر	العريب	األول	للجمعية	الدولية	للوقاية	من	إساءة	معاملة	األطفال،	عامن	2004. 	·

املؤمتر	العريب	اإلقليمي	األول	لحامية	األرسة	من	العنف،	عامن	2005. 	·

املتحدة		 األمم	 بدراسة	 الخاص	 إفريقيا	 األوسط	وشامل	 الرشق	 ملنطقة	 األول	 التشاوري	 اإلقليمي	 املؤمتر	 	·

“مناهضة	العنف	ضد	األطفال”	،	القاهرة	2005.

املؤمتر	اإلقليمي	التشاوري	الثاين	ملنطقة	الرشق	األوسط	وشامل	إفريقيا	الخاص	بدراسة	األمم	املتحدة	حول	 	·

“مناهضة	العنف	ضد	األطفال”	،	القاهرة		2006.

املؤمتر	اإلقليمي	لدول	الرشق	األوسط	وشامل	إفريقيا	الثالث	“إعالن	النسخة	العربية	لدراسة	األمني	العام	 	·

لألمم	املتحدة	بشأن	العنف	ضد	األطفال”،	القاهرة	2007.

املؤمتر	اإلقليمي	الثاين	لوقاية	األطفال	من	العنف	واإلساءة	واإلهامل	اليمن،	2007. 	·

وأجمعت	البيانات	الختامية	لتلك	املؤمترات	عىل	قضايا	وسياسات	عامة	يجب	عىل	كل	دولة	تبنيها	يف	مواجهة	قضايا	

العنف	األرسي	والعنف	ضد	األطفال	وما	يتعلق	بكل	من:

مراجعة	وتطوير	الترشيعات. 	·

إجراء	الدراسات	والبحوث	العلمية. 	·

تفسري	النصوص	الرشعية	بعيدا	عن	بعض	التفسريات	والفهم	الخاطئ	لها. 	·

تطوير	مؤرشات	ومعايري	للمتابعة. 	·

تعزيز	دور	وسائل	اإلعالم	بخلق	ثقافة	مناهضة	للعنف. 	·

رفع	كفاءة	العاملني	ومقدمي	الخدمات	لضحايا	العنف	األرسي. 	·

تطوير	آليات	التعاون	بني	الدول	وتطبيق	النهج	التشاريك	بني	الخدمات	لتوفري	الخدمات	األفضل	لحاالت	 	·

العنف	األرسي	إضافة	إىل	االستفادة	من	الرشاكات	املوجودة	بني	الدول	العربية	والشبكات	وتعزيز	عملها.	

وبناء	عليه	فإن	إيجاد	منهاج	عمل	عريب	مشرتك	يعزز	تبنى	توصيات	تلك	املؤمترات	العربية	واإلقليمية	يف	إطار	منهجي	

وتنفيذ	محاوره،	وإيجاد	شبكة	عربية	ُتعنى	بحامية	األرسة	يسهل	تبادل	الخربات	والتجارب	العربية	بني	الدول	يف	مجال	

حامية	األرسة	من	العنف،	ويرتجم	الرؤى	العربية	إليجاد	أرسة	عربية	خالية	من	العنف	األرسي.	

ويأيت	انعقاد	املؤمتر	العريب	الثاين	لحامية	األرسة	من	العنف	بهدف	تطوير	آليات	التعاون	العربية	بشأن	حامية	األرسة	

من	العنف	ومتابعة	ما	يجري	عىل	الساحة	العربية	من	تطور	العمل	يف	مجال	حامية	األرسة	من	العنف	انطالقا	من	

كون	املجلس	الوطني	لشؤون	األرسة	املركز	املتعاون	مع	منظمة	الصحة	العاملية	يف	مجال	الوقاية	من	العنف	األرسي	

لتنظيم	 التعاون	 عىل	املستوى	اإلقليمي	وترجمة	لدوره	يف		تنسيق	الجهود	عىل	مستوى	اإلقليم	يف	تنظيم	وتقديم	

املؤمترات	اإلقليمية	والدولية	املعنية	بحامية	األرسة	والوقاية	من	العنف	األرسي،	والتعاون	مع	املكتب	اإلقليمي	ملنظمة	

الصحة	العاملية	يف	تطوير	وتنفيذ	وتقييم	سياسات	واسرتاتيجيات	الوقاية	من	العنف	األرسي	عىل	املستوى	اإلقليمي.	
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وقد	شكل	املؤمتر	فرصة	للدول	العربية	ومؤسساتها	املعنية	بحامية	األرسة	لبلورة	توجهاتها	الوطنية	يف	رسم	السياسات	

والرؤى	الوطنية	من	خالل	تبادل	الخربات	واملعرفة	والعمل	عىل	تبني	املامرسات	الفضىل	يف	مجال	الوقاية	والحامية	

من	العنف	األرسي.

املشاركون

شارك	مائة	وتسعة	ومثانون	مختصا	ومهتام	يف	املؤمتر	من	الجهات	العاملة	يف	مجال	حامية	األرسة	من	العنف	ممثلة	

باملنظامت	والهيئات	الحكومية	واملجالس	الوطنية	التي	تضطلع	بدور	املتابعة	والتنسيق،	واملؤسسات	غري	الحكومية،	

الدولية	 والهيئات	 األرسة،	 حامية	 مجال	 يف	 الوطني	 املستوى	 عىل	 مبادرات	 متتلك	 التي	 الخاص	 القطاع	 ومؤسسات	

املهتمة	بقضايا	األرسة	عىل	املستويني	الوطني	واإلقليمي.

أهداف املؤمتر 

تجسيد	آلية	عمل	تشاركية	بني	الدول	العربية	يف	متابعة	مدى	استجابة	الدول	لتطور	العمل	عىل	مستوى	 	·

رسم	السياسات	الوطنية	ورفع	التقارير	الدولية.	

األرسة	من	 لحامية	 العربية	 الشبكة	 تأسيس	 والعملية	بشكل	منهجي	من	خالل	 العلمية	 الخربات	 تبادل	 	·

العنف.

لحامية	 منهاج	عمل	عريب	 وتبني	 إعداد	 العربية	من	خالل	 الدول	 بني	 والتشبيك	 التواصل	 آليات	 ترسيخ	 	·

األرسة	من	العنف	يركز	عىل	أهمية	التعاون	وتبادل	الخربات	يف	تطوير	اسرتاتيجيات	وخطط	العمل	الوطنية	

لحامية	األرسة	من	العنف	يف	كل	دولة	عربية	مبنية	عىل	ترسيخ	العمل	التشاريك	بني	كافة	الجهات	الرسمية	

واألهلية	والقطاع	الخاص	عىل	املستويات	الوطنية،	وبصورة	تعكس	اإلرادة	والرؤى	الوطنية	ملناهضة	العنف	

والحد	منه.	
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وقائع الجلسة االفتتاحية

بحضور	مليك	متثل	بشخص	جاللة امللكة رانيا العبد الله املعظمة	والتي	ال	تتواىن	عن	متابعة	مستجدات	األرسة	العربية	

واألردنية	والحث	عىل	االرتقاء	بشؤونها	كان	انطالق	املؤمتر	بوجود	حفل	متميز	من	املختصني	واملهتمني.

العوملة  تحديات  مع  الناجح  وتعامله  العريب  عاملنا  “مصري 

رعاية  من  وشبابنا  وأطفالنا  ألرسنا  اليوم  نقدمه  ملا  رهن 

والتكامل  والتنمية  املعرفة  لقواعد  وإرساء  وحامية 

والتشارك.”

معايل	د.	سيام	بحوث/جامعة	الدول	العربية

وألقت	ممثل	األمانة العامة لجامعة الدول العربية للمؤمتر، األمني املساعد للشؤون االجتامعية يف جامعة الدول 

العربية الدكتورة سيام بحوث	كلمة	شكرت	فيها	جاللة	امللكة	رانيا	العبد	الله	املعظمة	عىل	جهودها	يف	حامية	األرسة	

يف	اململكة	األردنية	الهاشمية	وعىل	املستويني	العريب	والدويل	والتي	ساهمت	يف	تحقيق	انجازات	تنموية	الفتة	ويف	

تسليط	الضوء	عىل	ظاهرة	العنف	يف	األرسة	بالتحديد	وكرس	حاجز	الصمت	الذي	كان	يلفها	باإلضافة	إىل	االنعكاسات	

واملرأة	 باألرسة	 بالنهوض	 ُتعنى	 التي	 املختلفة	 العمل	والرشاكات	 الترشيعات	واالسرتاتيجيات	وخطط	 االيجابية	عىل	

والطفل. 
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وأكدت	بحوث	عىل	أن	مشاركة	جامعة	الدول	العربية	يف	املؤمتر	تعكس	اهتاممها	بقضايا	األرسة	وسعيها	لتمكني	األرسة	

العربية	من	أن	تكون	مستقرة	وآمنة	ومحافظة	عىل	ثقافتها	وهويتها	ومتفاعلة	مع	متغريات	العرص.	وأشارت	بحوث	

إىل	أن	املؤمتر	يأيت	يف	ظل	أوضاع	مأساوية	متر	بها	األرسة	الفلسطينية	يف	قطاع	غزة	ستؤدي	حتام	إىل	تفاقم	ظاهرة	

العنف	يف	األرسة	وستتطلب	من	األرسة	العربية	عناية	واهتامما	خاصني.	وعربت	بحوث	عن	أمل	الجامعة	العربية	يف	

أن	تشكل	الشبكة	العربية	رافدا	جديدا	من	روافد	التعاون	وتبادل	الخربات	بني	الدول	العربية	وعن	رسور	الجامعة	

وقطاعها	االجتامعي	بأن	تدعم	هذه	الشبكة	وأن	تنسق	مع	الدولة	املستضيفة	لها	لتطوير	تقرير	عريب	حول	منهاج	

العمل	العريب	لحامية	األرسة.

اقتباس	عن	جاللة امللكة رانيا العبد الله املعظمة	ضمنته

د.	هيفاء	أبو	غزالة	يف	كلمتها:

“أنقول لألم الفلسطينية إن أطفالها خسائر ضمنية! إن حياتهم 

غري مهمة؟ إن موتهم ال يحتسب؟ إن أطفال غزة ال يحق لهم 

الحياة والحرية والسالمة الشخصية؟ ماذا نقول لهم؟”

امللكة  جاللة  فيها	عىل	حرص	 أبو غزالة	كلمة	أكدت	 الدكتورة هيفاء  الوطني	لألرسة  املجلس	 ألقت	أمني	عام	 كام	

رانيا العبد الله	عىل	التصدي	لكافة	أنواع	العنف	املوجه	ألفراد	األرسة	وخاصة	املرأة	والطفل.	ولفتت	أبو	غزالة	إىل	أن	

جاللتها	حملت	هذا	امللف	منذ	تويل	صاحب	الجاللة	مسؤولياته	الدستورية	منذ	عرش	سنوات	وناضلت	عىل	املستويات	

التي	 املبادرات	 العديد	من	 تأسيس	 العنف	حيث	كانت	جاللتها	وراء	 كافة	أشكال	 الطفل	واملرأة	من	 كافة	لحامية	

ساهمت	يف	حامية	األرسة	من	العنف.	

السياسات	 العربية	عىل	مستوى	 األرسة	 أوضاع	 الذي	طرأ	عىل	 التحسن	 من	 الرغم	 أنه	عىل	 إىل	 غزالة	 أبو	 وأشارت	

والترشيعات	والربامج	وآليات	العناية	باألرسة	إال	أن	تحديات	كثرية	ما	زالت	تواجه	األرسة	العربية	وخاصة	يف	مجال	

الجمعية	 إعالن	 عىل	 عاما	 	15 مبرور	 العام	 هذا	 الدولية	 األرسة	 احتفال	 إىل	 غزالة	 أبو	 ولفتت	 العنف.	 من	 حاميتها	

العامة	لألمم	املتحدة	الخامس	عرش	من	أيار	من	كل	عام	يوما	عامليا	لألرسة	حيث	ركز		احتفال	عام	2008	عىل	دور	

اآلباء	يف	األرسة	بينام	يأيت	االحتفال	هذا	العام	تحت	شعار	“األمهات	واألرسة،	التحديات	يف	عامل	متغري”	ما	يذكرنا	باألم	

الفلسطينية	يف	غزة	هاشم	والتي	خاطبت	جاللة امللكة رانيا العبد الله	األرسة	الدولية	بشأن	معاناتها	وأرستها	قائلة	

جاللتها:

“أنقول لألم الفلسطينية  إن أطفالها خسائر ضمنية! إن حياتهم غري مهمة؟ إن موتهم ال يحتسب؟ إن أطفال غزة 

ال يحق لهم الحياة والحرية والسالمة الشخصية؟ ماذا نقول لهم؟”
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ورشحت	األمني	العام	للمجلس	الوطني	لشؤون	األرسة	والذي	

ترتأسه	جاللة	امللكة	رانيا	دور	املجلس	يف	إعداد	االسرتاتيجيات	

األردنية	 األرسة	 إسرتاتيجية	 ومنها	 األرسة	 إىل	حامية	 الهادفة	

وإسرتاتيجية	 العنف	 من	 األرسة	 لحامية	 الوطني	 واإلطار	

حامية	األرسة	من	العنف	والتي	تم	التأكيد	فيها		عىل	الدور	

من	 األرسة	 حامية	 مجال	 يف	 املجلس	 يلعبه	 الذي	 الريادي	

وغري	 الحكومية	 املؤسسات	 جميع	 بني	 	 والتنسيق	 	 العنف	

من	 األرسة	 لحامية	 الوطني	 الفريق	 خالل	 من	 الحكومية	

العنف	الذي	توجت	إنجازاته	عام	2003	بحصوله	عىل	جائزة	األمم	املتحدة	لحقوق	اإلنسان.	وشددت	أبو	غزالة	عىل	

أن	حجر	الزاوية	يف	تعزيز	مكانة	األرسة	وتحسني	نوعية	حياتها	واملحافظة	عىل	متاسكها	وحاميتها	يكمن	يف	تحقيق	

التعاون	بني	الدول	العربية	حيث	مثنت	أبو	غزالة	التزام	الدول	العربية	بالتعاون	والتنسيق	العريب	املشرتك	الذي	يصب	

يف	حامية	األرسة	من	كافة	أشكال	العنف	والدليل	عىل	ذلك	املشاركة	العربية	رفيعة	املستوى	يف	هذا	املؤمتر.	وركزت	أبو	

غزالة	عىل	الحاجة	املاسة	لتجميع	جهود	الدول	العربية	وتوحيدها	يف	سبيل	شمول	وتكامل	الربامج	والخدمات	املوجهة	

لحامية	األطفال	والنساء	ال	بل	االرتقاء	بها	والتصدي	لظاهرة	العنف	األرسي	وحامية	األرسة	من	كافة	أشكال	العنف.

وبعد	ذلك	عرض	املجلس	الوطني	لشؤون	األرسة	فلام	معلوماتيا	قصريا	بني	من	خالله	الخطوط	العريضة	ملنهاج	العمل	

العريب	والشبكة	العربية	لحامية	األرسة	من	العنف	األرسي.

جلسات العمل 

اليوم األول 2009/2/16 

الجلسة األوىل

انقسمت	إىل	جزئني	متوازيني	ناقش	خاللهام	املؤمترون	محور	املوارد	البرشية	واملادية	ومحور	الترشيعات	والسياسات	

والقضايا	القانونية.

محور املوارد البرشية واملادية 

هذا  تطوير  بهدف  االجتامعي  العمل  مهننة  إىل  “نسعى 

النوع من العمل امليلء بالتحديات”

رئيسة الجلسة: معايل هالة لطوف، وزيرة التنمية االجتامعية، 

األردن.
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بحث	املشاركون	آليات	تطوير	مدونات	السلوك	لكل	مهنة	تتعامل	مع	حاالت	العنف	األرسي	وتعزيز	قدرات	ومهارات	

العاملني	يف	مجال	نرش	الثقافة	األرسية	مبا	فيهم	اإلعالميني	ورجال	الدين	والوعاظ	والواعظات	واستحداث	برامج	يف	

العمل	االجتامعي	واإلرشاد	األرسي	عىل	مستوى	البكالوريوس	والدبلوم	العايل	ملوامئة	احتياجات	املؤسسات	العاملة	

يف	مجال	حامية	األرسة.	

املتحدثون

“كل من يتعامل مع األطفال مسؤول عن حاميتهم من 

سوء املعاملة واإلهامل.”

د.	أديب	العسايل/	استشاري	الطب	النفيس،	سوريا.

نوه	د.	أديب	العسايل	إىل	أهمية	إدماج	مبادئ	حامية	األطفال	يف	املناهج	الجامعية.	وركز	العسايل	عىل	دور	املهنيني	يف	

الوقاية	من	سوء	معاملة	وإهامل	األطفال	بالتعاون	مع	أفراد	املجتمع	عرب	تطوير	وتطبيق	اسرتاتيجيات	وقائية	تتضمن	

العمل	عىل	تأهيل	كل	من	يتعامل	مع	األطفال	بدءا	من	الوالدين	مرورا	باملدرسني	والعاملني	يف	مجال	الرعاية	والصحية	

وصوال	إىل	املؤسسات	األمنية	والدينية.

“أوقفوا العنف ضد املرأة.”

هادية	بالحاج	السبعي/مركز	كوثر،	تونس.

التوثيق	 وحدة	 ومسؤولة	 االجتامعي	 النوع	 أساس	 عىل	 املبني	 العنف	 برنامج	 منسقة	 السبعي	 هادية	 وبحسب	

وتكنولوجيا	املعلومات	يف	مركز	كوثر	فإن	الصحوة	العاملية	ملخاطر	العنف	القائم	عىل	أساس	النوع	االجتامعي	أثرت	

يف	حث	البلدان	العربية	عىل	االهتامم	بهذه	الظاهرة	واعتبارها	من	املشاكل	ذات	األولوية	التي	تتطلب	تدخال	حكوميا	

	قدرات	 بتعزيز	 الظاهرة	يكون	 أن	معالجة	هذه	 السبعي	 اسرتاتيجيات	وطنية	متكاملة.	وأكدت	 للحد	منها	بوضع	

مقدمي	الخدمات	يف	القطاع	االجتامعي	والصحي	والقانوين،	وتعزيز	قدرات	اإلعالميني	عىل	التعامل	مع	قضايا	العنف	

القائم	عىل	أساس	النوع،	ونرش	ثقافة	السلم	وتهيئة	الفضاء	املالئم	الستقبال	النساء	والفتيات	ضحايا	العنف	األرسي	

باإلضافة	إىل	التنسيق	والتشبيك	بني	مختلف	الهياكل	املتدخلة	إلحاطة	وإرشاد	وحامية	ضحايا	العنف	األرسي.
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“االستثامر يف العاملني االجتامعيني يف غاية األهمية 

ألنهم يتعاملون مع العنرص البرشي وهو أغىل ما متلكه 

املجتمعات.”

د.	حمود	عليامت/أستاذ		يف	الجامعة	األردنية،	األردن.

بدوره	شدد	د.	حمود	عليامت	عىل	أهمية	العلم	واملعرفة	بالنسبة	للعاملني	يف	املجال	االجتامعي	إىل	جانب	التدريب	

العميل	الذي	يصقل	املعرفة	النظرية.	وأكد	العليامت	عىل	أهمية	العمل	التشاريك	يف	العمل	االجتامعي	داعيا	إىل	الرتكيز	

عىل	البحث	العلمي	وتوثيق	العمل	املؤسيس.	ولفت	العليامت	إىل	قضية	مهننة	العمل	االجتامعي	ورضورة	االستثامر	

يف	العاملني	االجتامعيني	ألنه	تقع	عليهم	مسؤولية	يف	غاية	األهمية	والحساسية.

محور الترشيعات والسياسات والقضايا القانونية

“املرأة هي أكرث األطراف التي يقع عليها العنف.”

رئيس الجلسة:	معايل	د.	ماريو	عون/وزير	الشؤون	

االجتامعية،	لبنان.

املتحدثون

دعا	املتحدثون	يف	هذا	املحور	إىل	تعديل	القوانني	والترشيعات	بشكل	يضمن	حامية	األرسة	من	العنف	ويزيد	من	

كفاءة	ورسعة	استجابة	املجتمع	واملؤسسات	الحكومية	وغري	الحكومية	لحاالت	العنف	األرسي.	وطالبوا	الحكومات	

العربية	بالتحرك	بشكل	أكرب	لتحقيق	هذه	الغاية.	

“أضعف حلقات حقوق اإلنسان هي نقص وعي الفرد 

بحقوقه، وأسوأ أنواع االنتهاكات هي تلك التي يقبلها 

املجتمع.”

ريم	أبو	حسان/	رئيسة	ملتقى	النساء	العاملي،	رئيسة	

جمعية	حامية	ضحايا	العنف	األرسي،	األردن.
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عرضت	األستاذة	املحامية	ريم	أبو	حسان	التجربة	القانونية	األردنية	يف	مجال	“تجريم”	العنف	حيث	اعتمد	األردن	

سياسة	عامة	قوامها	احرتام	خصوصية	األرسة	وعدم	التدخل	يف	شؤونها	“إال	يف	حال	فشل	األرسة	يف	أداء	واجبها	أو	

التخيل	عن	مسؤولياتها.”	ومن	أجل	سن	ترشيع	خاص	بالعنف	يتطلب	األمر،	يف	رأي	أبو	حسان،	اتخاذ	إجراءات	عدة	

أولها	تحديد	الهدف	من	الترشيع	ومن	ثم	يأيت	دور	التشاور	مع	الرشكاء	الذين	يتأثرون	من	القانون	أو	لهم	دور	يف	

البيانات	التي	يتم	التوصل	إليها	لوضع	مسودة	قانون	تراعي	تضمني	الترشيع	 تطبيقه	واإلجراء	األهم	هو	استخدام	

ملبادئ	االتفاقيات	الدولية	يف	هذا	املجال	مع	التشديد	عىل	حامية	الضحية	من	تكرار	وقوع	العنف	عليها	خالل	تطبيق	

كل	هذه	اإلجراءات.

“يعترب مربرا لطلب الطالق كل ترصف من الزوج مشني أو 

يلحق بالزوجة رضرا معنويا أو ماديا يجعلها غري قادرة عىل 

االستمرار يف الزواج.”

محمد	القشبور/محامي،	املغرب.

أما	األستاذ	محمد	القشبور	فأوضح	كيف	يعطي	قانون	األرسة	املغريب	الحق	للزوجة	املعنفة	بطلب	الطالق	والحصول	

عليه	يف	حال	أثبتت	املحكمة	ذلك. وعرض	القشبور	الجديد	يف	القانون	)مسطرة	الشقاق(	الذي	ميكن	املرأة	يف	حال	

عدم	متكنها	من	إثبات	وقوع	العنف	عليها	من	قبل	زوجها	من	تطليق	نفسها	والحصول	عىل	تعويض.

الجلسة الثانية

قسمت	الجلسة	الثانية	إىل	جزئني	متوازيني	ناقش	فيهام	املجتمعون	محوري:	الوقاية	من	العنف	األرسي	والحامية	من	

العنف	األرسي.

محور الوقاية من العنف األرسي

“جمع هذا املؤمتر بني الحكومة والقطاع الخاص 

ومؤسسات املجتمع املدين، األمر الذي سيعطي دفعة 

للجهود املبذولة يف مكافحة العنف األرسي.”

رئيس الجلسة:	معايل	يوسف	بن	أحمد	العثييمني/

وزير	الشؤون	االجتامعية،	السعودية.		
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بحث	املشاركون	كيفية	إحداث	تغيري	يف	االتجاهات	والسلوكيات	املتعلقة	بالعنف	األرسي	وتعزيز	السلوك	اإليجايب	من	

خالل	زيادة	املعرفة	بقضايا	العنف	األرسي	يف	برامج	التعليم	وتفعيل	دور	اإلعالم	يف	نرش	الوعي	لدفع	آفة	العنف	عن	

أفراد	املجتمع	وخاصة	األطفال	والنساء.

املتحدثون

“من املمكن إيقاف العنف يف أي مجتمع مهام كانت 

خلفياته الثقافية واالقتصادية واالجتامعية من خالل تغيري 

طريقة تفكري أعضاء املجتمع.” 

د.	ثائرة	الشعالن/مديرة	الربامج	يف	املجلس	العريب	للطفولة	

والتنمية،	مرص.

أوجزت	د.	ثائرة	الشعالن	أدوار	اإلعالم	يف	نرش	ثقافة	مناهضة	للعنف	من	خالل	رصد	انتهاكات	حقوق	الطفل	وإعالنها،	

لتغدو	جزءاً	من	آليات	الحامية	والرصد،	وبيان	العواقب	الجسدية	والنفسية	واالجتامعية	للعنف،	والتعريف	بالربامج	

الوطنية	واإلقليمية	والدولية	املناهضة				للعنف	ضد	األطفال.	ولفتت	الشعالن	إىل	أن	وضع	إسرتاتيجية	عربية	ملناهضة	

العنف	األرسي	ودمج	اإلعالم	فيها	ليصبح	جزءا	من	خطة	مناهضة	العنف	هي	خطوة	يف	غاية	األهمية.	ودعت	مديرة	

ومناهضة	 الطفل	 بحقوق	 التعريف	 يف	 بدورها	 للقيام	 العربية	 الدول	 والتنمية	 للطفولة	 العريب	 املجلس	 يف	 الربامج	

العنف	من	خالل	دمج	اتفاقيات	حقوق	اإلنسان	وباألخص	اتفاقية	حقوق	الطفل	يف	مناهج	معاهد	وكليات	اإلعالم،	

وإيجاد	خطة	عمل	للطفولة،	يكون	لإلعالم	فيها	دوراً	فعاال.	وأضافت	الشعالن	أن	عىل	املجالس	الوطنية	للطفولة	تقييم	

الخطط	والربامج	والرسائل	اإلعالمية	ومدى	مواءمتها	مع	أحكام	مبادئ	اتفاقّية	حقوق	الطفل	وتدريب	الكتاب	العرب	

عىل	هذه	االتفاقية	ومناهضة	العنف	حتى	ميكن	إخراج	موضوعات	شيقة	للقراءة	أو	قصص	يرتىب	عليها	األطفال	وتصبح	

جزءا	من	وجدان	املجتمع.

“إن العمل عىل الوقاية من أية أمور سلبية مع ارتفاع تكلفتها خري من معالجة 

اآلثار خاصة مع موضوع مثل العنف األرسي الذي ال تقاس مضاره بتكلفة 

مادية فقط بل أن كلفته املعنوية باهظة وآثارها ممتدة.”

السفرية	سميحة	ابو	ستيت/مستشار	املجلس	القومي	للمرأة،	مرص.
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عريب	 عمل	 منهاج	 “نحو	 املعنونة	 ورقتها	 يف	 فعرضت	 للمرأة	 القومي	 املجلس	 من	 أبو ستيت	 سميحة  السفرية	 أما	

لحامية	األرسة	من	العنف	األرسي”	ما	جاء	يف	منهاج	العمل	العريب	لحامية	األرسة	من	العنف	األرسي	وانطالق	الوقاية	

من	السؤال	عام	يجب	عمله	لوقاية	األرسة	واملجتمع	من	العنف؟	وبرامج	الوقاية	القامئة	عىل	تحليل	عميق	للسياق	

االجتامعي،	واالقتصادي،	والثقايف	للعنف	األرسي،	وحقيقة	أن	التصدي	لهذه	الظاهرة	يتطلب	العمل	املشرتك	والتنسيق	

بني	جميع	املؤسسات	وهى	الحكومة،	والقطاع	الخاص،	ومنظامت	املجتمع	املدين،	واملجتمع	الدويل	والجهات	املانحة	

أي	أنه	مسؤولية	جامعية	مشرتكة	وهذه	هي	كلمة	الرس	لنجاح	أي	جهود.	وتهدف	الوقاية	إىل	إزالة	عوامل	الخطورة	

االجتامعية	والثقافية	والكشف	املبكر	للعنف	األرسي	وتحديده	وكيفية	الحد	منه.	وللوصول	إىل	هذا	الهدف	يجب	

أوال	التعرف	عىل	هذه	الظاهرة	والوصول	إىل	جذورها	خاصة	االجتامعية	والثقافية	ومدى	ومواقع	انتشارها،	وذلك	

من	خالل	إجراء	دراسات	وأبحاث	موسعة	وعميقة	وجمع	البيانات	واإلحصاءات	حتى	يتسنى	تغيري	وعي	املجتمع.	

وعرضت	أبو	ستيت		تجربة	املجلس	القومي	للمرأة	يف	مرص	يف	تنفيذ	مرشوع	)يركز	عىل	املرأة	إال	انه	ميكن	أن	يكون	

مقياسا	للعنف	األرسي(	جمع	كل	الدراسات	التي	متت	يف	مرص	حول	العنف	األرسي	واستكاملها	حتى	تتضح	مالمح	

الصورة	متهيدا	للتعامل	معها.	ويهدف	املرشوع		إىل	إحداث	تغيري	يف	االتجاهات	والسلوكيات	املتعلقة	بالعنف	األرسي	

من	خالل	تعميق	ثقافة	الوقاية.	وأضافت	السفرية	أن	من	أهم	وسائل	الوقاية	زيادة	وعي	املرأة	و	الرجل	واملجتمع	

بأكمله	مبفهوم	العنف	وجذوره	وأسبابه	ومضاره	ومن	أدوات	نرش	الوعي		تضمني	املناهج	الدراسية	ملوضوع	العنف	

وآثاره	املدمرة	عىل	املجتمعات	وتجريم	اللجوء	إىل	العقاب	البدين	يف	املدارس،	و	إقامة	حوار	مع	املؤسسات	الدينية	

لتغيري	الخطاب	الديني	مبا	يضمن	التسامح		واألمر	باملعروف	وهو	ما	ينادي	به	الدين	اإلسالمي.	 

“رسالتنا : تعزيز ديناميكية املجتمع األردين بالرشاكة مع 

الجهات املختلفة من خالل إيجاد ودعم برامج اجتامعية 

واقتصادية وثقافية مستدامة مستقاة من االحتياجات 

واألولويات الوطنية هدفها متكني املجتمعات واألفراد”.

عطوفة	فالنتينا	قسيسية/مدير	عام	مؤسسة	نهر	األردن.

وعرضت	فالنتينا قسيسية	تجربة	مؤسسة	نهر	األردن	يف	وقاية	وحامية	األرسة	من	العنف	األرسي	من	خالل	تعزيز	

ديناميكية	املجتمع	األردين	بالرشاكة	مع	الجهات	املختلفة	من	خالل	إيجاد	ودعم	برامج	اجتامعية	واقتصادية	وثقافية	

مستدامة	مستقاة	من	االحتياجات	واألولويات	الوطنية	هدفها	متكني	املجتمعات	واألفراد	من	خالل	برامج	التدخل	

مثل	برنامج	متكني	املجتمعات	وبرنامج	حامية	الطفل.	وأوضحت	قسيسية	أن	مؤسسة	نهر	األردن	ترتكز	يف	حامية	

األرسة	والحد	من	العنف	األرسي	إىل	محوري	الحامية	والوقاية	حيث	رشحت	قسيسية	آلية	عمل	)دار	األمان(	وهي	

مأوى	 الدار	 وتقدم	 العريب.	 والوطن	 األردن	 يف	 نوعها	 من	 األوىل	 لتكون	 	2000 عام	 تأسست	 متكاملة	 عالجية	 دار	

تقدم	خدمات	 العنف	األرسي	كام	 اإلساءة،	وخدمات	رعاية،	وعالج،	وتعليم	لألطفال	ضحايا	 مؤقتا	لألطفال	ضحايا	

إىل	 يهدف	 الذي	 والطفل	 لألرسة	 رانيا	 امللكة	 مركز	 إىل	 قسيسية	 وأشارت	 األطفال.	 واجتامعية	ألرس	 نفسية	 عالجية	

إحداث	تغيري	يف	االتجاهات	والسلوكيات	املتعلقة	بالعنف	األرسي	من	خالل	تعميق	ثقافة	الحامية	واملعرفة	مبفهوم	

العنف	ومخاطره	وكيفية	الوقاية	منه	من	خالل	التعامل	مع	جذوره	والعوامل	األساسية	املؤدية	له،	وذلك	من	خالل:	



1�

تضمني	ثقافة	الحامية	من	العنف	األرسي	ضمن	األطر	الرتبوية،	برنامج	مدارس	آمنة.	وذكرت	قسيسية	بخط	الدعم	

األرسي	)110(	وهو	خط	مساعدة	رسي	ومجاين	يهدف	إىل	متكني	الطفل	واألرسة	وحاميتهم	من	اإلساءة	حيث	يقدم	

من	 املؤسسة	 وتعمل	 الخدمات.	 مقدمي	 مع	 املتصل	 وتشبيك	 إىل	 والتحويل	 النفيس،	 واإلرشاد	 والدعم	 االستشارة،	

خالل	لجان	مجتمعية	محلية	ومركز	تدريبي	إقليمي	وبرامج	للكشف	املبكر	عن	ضحايا	العنف	األرسي	وتقديم	الدعم	

واالستشارات	والخدمات	الالزمة	للضحايا	باإلضافة	إىل	التأييد	وتعزيز	الرشاكات	عىل	املستوى	الوطني.

“فلسفتنا: نستطيع أن نغري العامل من خالل تغيري أنفسنا.” 

كرستني	هايدن/املؤسسة	واملديرة	التنفيذية.

Now	World	One	،	الواليات	املتحدة	األمريكية.

أما	كرستني هايدين/املؤسسة	واملديرة	التنفيذية	لربنامج ) Now	World	One(	)عامل واحد	اآلن( فرشحت	فلسفة	

وأهداف	الربنامج	الذي	تأسس	بعد	أحداث	سبتمرب	2001.	وشددت	عىل	أن	الغرب	ميد	يده	اليوم	للرشق	من	أجل	

محاربة	الصور	النمطية	املأخوذة	عن	الرشق	والغرب	عىل	حد	سواء.	وأكدت	هايدن	أن	جميع	أنواع	العنف	مردها	

العنف	املنزيل	ما	يدعو	إىل	التفكر	مليا	برضورة	مناهضة	العنف	األرسي	من	أجل	محاربة	العنف	عىل	املستوى	العاملي.	

وأضافت	هايدن	أن	التغيري	يبدأ	من	أنفسنا	وينتهي	بتغيري	العامل.	ويعطي	برنامج	)عامل	واحد	اآلن(	الفرصة	للطالب	

يف	املرحلة	الثانوية	لتعلم	اللغات	األجنبية	ومنها	العربية	والصينية	والتدرب	عىل	مهارات	القيادة	والتواصل	االجتامعي	

والدراسة	خارج	الواليات	املتحدة	األمريكية.	ويسعى	الربنامج	إىل	تنظيم	احتفالية	كبرية	يف	عام	2011	تتزامن	مع	مرور	

عرشة	أعوام	عىل	أحداث	سبتمرب.

محور الحامية من العنف األرسي
	 	 	

“إن النظر إىل حالة بعض النساء يف األرس العربية املهاجرة 

واألرسة  املرأة  وضع  نحو  اإلرشاق  من  بنوع  نشعر  يجعلنا 

العربية يف وطنها وبني أهلها.”

التنمية	 وزيرة	 اليحيائية	 د.رشيفة	 معايل	 الجلسة:	 رئيسة 
االجتامعية،	سلطنة	عامن.	
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املتحدثون

ركز	املشاركون	عىل	أهمية	توفري	خدمات	صحية	واجتامعية	وقانونية	وخدمات	تشاركية	وبرامج	متخصصة	تغطي	كافة	

أمناط	الرعاية	واحتياجات	األفراد	املعنفني	قصرية	وطويلة	األجل.

“الوطن العريب يجتاحه العنف من كل جانب سواء بالقصف 

الجوي كام حصل يف لبنان وغزة أو من الداخل من خالل 

العنف األرسي الذي ميزق النسيج االجتامعي.” 

د.	برنارد	جرباقه/أخصايئ	أطفال،	لبنان.

تحدث أخصايئ	األطفال	د. برنارد جرباقه	عن	العنف	املوجه	ضد	األطفال	الفتا	إىل	التجربة	اللبنانية	يف	حامية	األطفال	

من	العنف	األرسي	من	خالل	املجلس	األعىل	للطفولة	يف	لبنان	وهو	إطار	تنسيقي	يتعامل	مع	الوزارات	املعنية	عىل	

الصعيد	الوطني.	وتتشكل	لجان	للتعاون	بني	املؤسسات	الحكومية	واملؤسسات	غري	الحكومية	ُتعترب	رس	نجاح	هذا	

اإلطار.	ويتفاعل	هذا	اإلطار	مع	البلديات	وخاصة	بلديات	األطفال	ومؤسسات	األمم	املتحدة	والجهات	الدولية	حيث	

تعمل	ضمن	محاور	منها	تعزيز	املناخ	الترشيعي	والقانوين	لتبني	الحامية	القانونية	لألطفال،	ومحور	تطوير	القدرات	

البرشية	واملؤسساتية	لحامية	األطفال	ومحور	كسب	التأييد	ومحور	الوقاية	من	العنف	ومحور	ضامن	مشاركة	األطفال	

يف	التصدي	للعنف	ضدهم.	كام	يعمل	املجلس	عىل	التشبيك	مع	الدول	العربية.	ويتطلع	املجلس	إىل	مأسسة	العمل	

من	خالل	دعم	جامعة	الدول	العربية.

																																																																																																																			   

“األرسة هي اللبنة األساسية يف بناء املجتمعات وعليها 

يعتمد دوام هذه املجتمعات ومن األهمية مبكان الحفاظ 

عىل كيانها وحاميتها.” 

العميد	محمد	الزعبي/إدارة	حامية	األرسة،	األردن.

أما	مدير	إدارة	حامية	األرسة	العميد محمد الزعبي	فشدد	عىل	أن	األرسة	هي	اللبنة	األساسية	يف	بناء	املجتمعات	ومن	

هنا	تأيت	أهمية	الحفاظ	عىل	كيانها	وتحقيق	أمنها	االجتامعي	الذي	يشكل	أحد	ركائز	أمنها	الشامل.	وركز		العميد	

الزعبي	عىل	قانون	أصول	املحاكامت	الجزائية	األردنية	رقم	9	لسنة	1961	وتعديالته	رقم	16	لسنة	2001،	والتي	تعطي	

صالحيات	للضابطة	العدلية	يف	استقصاء	الجرائم	وجمع	أدلتها	والقبض	عىل	فاعليها	وإحالتهم	عىل	السلطة	املختصة	

يف	مجال	التدخل	والعالج	يف	قضايا	العنف	األرسي.	ويتم	اختيار	العاملني	يف	اإلدارة	ممن	لديهم	الرغبة	يف	هذا	املجال	

ومن	أصحاب	املؤهالت	األكادميية	والشخصية	التي	تؤهلهم	للتعامل	مع	حاالت	العنف	واإلساءة.	وتستقبل	الحاالت	

الواردة	إىل	اإلدارة	برسية	كاملة	من	قبل	ضباط	وضابطات	مؤهلني	ومدربني.	وتتلقى	الضحية	كافة	أشكال	املساعدة	
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سواء	الطبية	أو	النفسية	أو	االجتامعية	داخل	إدارة	حامية	األرسة	اختصارا	للوقت	والجهد	ومحافظة	عىل	الرسية.	كام	

تنفذ	اإلدارة	حمالت	توعية	وإرشاد	وتدرب	الكوادر	العاملة	حيث	اعتمدت	اإلدارة	مركزا	وطنيا	وإقليميا	للتدريب	حول	

املوضوعات	الخاصة	بحامية	األرسة	يف	عام	2005	بقرار	من	املجلس	الوطني	لشؤون	األرسة.

“يجب احرتام الخصوصية الثقافية واملجتمعية لكل مجتمع عند وضع 

إسرتاتيجية ملناهضة العنف.”

لينا الحسيني:	املديرة	التنفيذية	ملركز	دعم	األرسة	العربية	األمريكية، نيويورك.

  

لينا	الحسيني،	املديرة	التنفيذية	ملركز	دعم	األرسة	العربية	األمريكية،	جاءت	من	نيويورك		لتشارك	املؤمترين	تجربة	

املركز	يف	دعم	ضحايا	العنف	األرسي	وطرحت	السؤال	الحساس:	ماذا	يحدث	بعد	اكتشاف	العنف؟	وأكدت	الحسيني	

أن	العنف	املنزيل	موجود	يف	كافة	املجتمعات	بال	استثناء	ولكن	نسبة	الكشف	عنه	وتناوله	تتباين	من	مجتمع	إىل	آخر	

الفتة	إىل	أن	مناهضة	العنف	شهدت	تطورا	حقيقيا	عىل	مدى	األعوام	الخمسة	عرش	املاضية	يف	جميع	أنحاء	العامل.	

واستشهدت	الحسيني	بدراسة	مفادها	أن	الطفل	الذي	ينشأ	يف	بيت	فيه	عنف	يزيد	احتامل	أن	يصبح	بدوره	فردا	بالغا	

مامرسا	للعنف	700	مرة	أكرث	من	الطفل	الذي	ينشأ	يف	بيت	يخلو	من	العنف.	وعرضت	أنواع	العنف	املنزيل	الجسدية	

والعاطفية	واملادية	والجنسية	وخطف	األطفال	والتهديد	والعزلة	وأيضا	الدينية	مشرية	إىل	أن	موضوع	العنف	ما	هو	

إىل	قضية	قوة	وتحكم.

الطويل.	 املدى	 عىل	 املنزيل	 العنف	 ضحايا	 احتياجات	 تعالج	 التي	 القوانني	 يف	 قصور	 وجود	 إىل	 الحسيني	 وأشارت	

إيجاد	 األمد	ويساعدها	يف	 قريب	 املستوى	 املأوى	عىل	 بتقديم	 للضحية	 الدعم	 يقدم	 املركز	 أن	 الحسيني	 وأضافت	

حلول	وكسب	مهارات	متكنها	من	أن	تحيى	حياة	كرمية	عىل	املدى	الطويل.	ولفتت	الحسيني	إىل	أن	التعامل	مع	آثار	

العنف	النفيس	أصعب	بكثري	ويستغرق	وقتا	أطول	من	التعامل	مع	العنف	الجسدي.	و	أشارت	الحسيني	إىل	أن	النساء	

املعنفات	يعانني	من	اضطراب	نفيس	يعادل	قدر	االضطراب	الذي	يعاين	منه	من	تعرض	لألرس	يف	الحرب	مشددة	عىل	

أهمية	تقديم	االستشارات	النفسية	طويلة	األمد	للضحايا.
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اليوم الثاين 2009/2/17

شهد	اليوم	الثاين	حضورا	متميزا	كام	هو	الحال	يف	اليوم	األول	حيث	استمرت	الجلسات	املتوازية	والتي	ناقش	املؤمترون	

خاللها	محور	الدراسات	والبحوث	ومحور	املتابعة	والتقييم.	وكان	ال	بد	من	املرور	بالجرس	املؤدي	إىل	تحقيق	األهداف	

وهو	محور	التنسيق	والرشاكة	وأدوار	القطاعات	املختلفة.	ومن	ثم	اإلعالن	عن	الشبكة	العربية	لحامية	األرسة	من	

العنف.

الجلسة األوىل

انقسمت	إىل	جزئني	متوازيني:	محور الدراسات والبحوث ومحور املتابعة والتقييم.

محور الدراسات والبحوث

“ال قيمة ألي سياسة ال ترتكز عىل البحث سواء أكان 

البحث أساسيا أو تقييميًا”

رئيس الجلسة: معايل	د.	ابراهيم	الرشيف/	وزير	الشؤون	

االجتامعية،	ليبيا.

املتحدثات

“من األهمية مبكان القدرة عىل احتضان الكفاءات البحثية 

العلمية حول ظاهرة العنف.”

سلوى	هديب/وكيل	وزارة	شؤون	املرأة،	فلسطني.

شددت	وكيلة	وزارة	شؤون	املرأة	سلوى	هديب	عىل	أهمية	البحوث	والدراسات	يف	صياغة	منهجية	عمل	إسرتاتيجي	

عريب	موحد	ملناهضة	العنف	األرسي	واآلليات	التي	يجب	إتباعها	ضمن	محور	البحوث	والدراسات	من	تشجيع	البحوث	

والدراسات	االجتامعية،	وتشكيل	فريق	عريب	من	الخرباء	واملختصني،	وتأمني	قاعدة	بيانات	تعرض	عىل	الجمهور	وصناع	

القرار،	ورصد	تكلفة	الرضر	بسبب	العنف	األرسي،	باإلضافة	إىل	توحيد	وتحديد	املرجعيات	الوطنية.
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الحد	من	 التي	تساهم	يف	 العربية	 املنهجية	 أن	تعتمدها	 التي	يجب	 البحوث	والدراسات	 أنواع	 ولفتت	هديب	إىل	

ظاهرة	العنف	األرسي	من	خالل	إجراء	الدراسات	والبحوث	العلمية	املحكمة.	كام	أكدت	عىل	رضورة	توفر	اإلرادة	

السياسية	يف	الدولة،	من	حيث	الوعي	بأهمية	محاربة	العنف	األرسي	من	أجل	توفري	الدعم	املايل	لألبحاث	والدراسات،	

والقدرة	عىل	احتضان	الكفاءات	البحثية	العلمية	حول	ظاهرة	العنف،	ورصد	ميزانيات	محددة	للبحوث	التي	تهتم	

بقضايا	العنف.	

ومل	تنكر	هديب	وجود	تحديات	اجتامعية	وثقافية	تواجه	محور	البحوث	والدراسات	يف	فلسطني		يف	الحصول	عىل	

البيانات	وجمعها،	كون	البحوث	املتوفرة	كمية	وليست	نوعية	نظراً	الرتفاع	تكلفة	البحوث	النوعية،	باإلضافة	إىل	صعوبة	

تحديد	مؤرشات	العنف	بسبب	نقص	الدراسات	النوعية	للعنف.	ودعت	هديب	إىل	اعتامد	منهجيات	عربية	موحدة	

يف	مجال	الوقاية	والحامية	من	العنف	األرسي،	وتوفري	شبكة	عربية	لتبادل	الخربات	يف	مجال	البحوث	والدراسات	التي	

تتناول	العنف	األرسي،	وتعميم	نتائج	البحوث	والدراسات	والبيانات	عىل	الجمهور	العريب	من	خالل	وسائل	اإلعالم،	

واالنرتنت،	وأن	تتضمن	سياسات	الدول	العربية	برامج	ومشاريع	تدريب	وبناء	قدرات	تستهدف	القطاعات	التي	تعمل	

عىل	الوقاية	والحامية	من	العنف	األرسي.

“العنف يف األرسة العربية مرده أسلوب الحياة العرصية 

التي تعيشها األرسة العربية اليوم وما تفرضه من إيقاع 

حياة رسيع يدفع اإلنسان أحيانا أن ال يكون مرتويا يف أخذ 

قراراته.” 

معايل	د.	ميثاء	الشاميس/وزيرة	دولة،	اإلمارات	العربية	املتحدة.

	أما الشيخة ميثاء الشاميس	وهي وزيرة دولة يف اإلمارات العربية املتحدة	فأشارت	إىل	وجود	كثري	من	الدراسات	

حول	املوضوعات	املرتبطة	باألرسة	إال	أن	العنف	األرسي	مل	يحظى	بالكثري	من	االهتامم	من	الباحثني	العرب	من	قبل.	

السطح	 تظهر	عىل	 األرسة	وال	 داخل	 كونها	تحدث	 الظاهرة	 املعلومات	عن	هذه	 قلة	 إىل	 األمر	 الشاميس	 وأرجعت	

إضافة	إىل	املجهود	الذي	تبذله	كثري	من	األرس	حتى	ال	تكشف	هذا	األمر	للعامة.	وأضافت	الشاميس	أن	بالنسبة	لدول	

الخليج	العريب	فالدراسات	حول	العنف	األرسي	محدودة	كام	أنها	حديثة.	وأرجعت	الشاميس	وجود	العنف	يف	األرسة	

إىل	أسلوب	الحياة	العرصية	التي	تعيشها	األرسة	العربية	اليوم	وما	تفرضه	من	إيقاع	حياة	رسيع	يدفع	اإلنسان	أحيانا	

والعوملة،	 العنف. واالنفتاح،	 نوعا	من	 تولد	 واألبناء	 األب	واألم	 فالضغوط	عىل	 قراراته،	 أخذ	 أن	ال	يكون	مرتويا	يف	

واإلعالم	بفضائياته	كلها	متغريات	أصابت	األرسة	العربية	حاملة	معها	تحديات	ومشاكل	موجود	يف	معظم	املجتمعات.	

ولفتت	الوزيرة	إىل	عدم	وجود	أجهزة	معينة	لرصد	هذه	الظاهرة	بشكل	دقيق	وأن	ما	هو	متوفر	اليوم	هو	مجرد	

للوقوف	عىل	حجم	املشكلة	 التي	تساعد	يف	إجراء	دراسات	مفيدة	 الدقيقة	 املعلومات	 للحاالت	يخلو	من	 تسجيل	

وبالتايل	معالجتها.	وأكدت	الشاميس	أنه	ال	ميكن	أن	نرجع	العنف	األرسي	إىل	نظرية	واحدة	غري	أن	من	أهم		األسباب	

املعروفة	للعنف:	البيئة	األرسية	املضطربة،	وحاالت	اإلحباط	املتكررة،	والعزلة	النفسية	واالجتامعية	وتعاطي	الخمور	

العقاب	 مفهوم	 ومراجعة	 العنف،	 من	 للوقاية	 األرسية	 بالبيئة	 االهتامم	 الشاميس	 واقرتحت	 والبطالة.	 واملخدرات،	
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الجسدي	الذي	يعتربه	البعض	أسلوبا	للتقويم،	وإعداد	الشباب	)خاصة	الذكور(	للحياة	الزوجية،	وحامية	أفراد	املجتمع	

من	تعاطي	الخمور	واملخدرات،	واالستثامر	يف	وسائل	اإلعالم	يف	التوعية	واإلرشاد،	إضافة	إىل	إنشاء	خطة	وطنية	لتعزيز	

الجهود	املبذولة	يف	الوقوف	عىل	ظاهرة	العنف	األرسي	ومكافحته.

محور املتابعة والتقييم

عام	 الجائفي/أمني	 نفيسة	 د.	 عطوفة	 الجلسة:	 رئيسة 

املجلس	القومي	لألمومة	والطفولة،	اليمن.

املتحدثات

“يتمثل دور املركز يف نرش ثقافة التميز يف جميع القطاعات لزيادة تنافسية األردن 

عامليًا بهدف تأمني مستقبل زاهر لألردن.”

يارسة	غوشة/جائزة	امللك	عبدالله	للتميز،	األردن

قدمت	يارسة	غوشة	عرضا	عن	مركز	امللك	عبد	الله	الثاين	للتميز	والذي	تأسس	عام	2006	ويدير	جائزة	امللك	عبد	الله	

الثاين	للتميز	والتي	تعد	أرفع	جائزة	للتميز	عىل	املستوى	الوطني	يف	جميع	القطاعات.	ويعد	املركز	املرجعية	الوطنية	

تنافسية	 لزيادة	 القطاعات	 التميز	يف	جميع	 ثقافة	 املركز	يف	نرش	 القطاعات	كافة.	ويتمثل	دور	 للجودة	والتميز	يف	

األردن	عاملياً	بهدف	تأمني	مستقبل	زاهر	له.	وتتجسد	رؤية	املركز	يف أن	يكون	املحفز	الرئييس	نحو	أردن	أكرث	تنافسية	

عاملياً. ويؤسس املركز	لثقافة	التميز	عن	طريق	نرش	الوعي	مبفاهيم	األداء	املتميز	واإلبداع	والجودة	مبا	يتفق	والنامذج	

الحكومية	 الجهات	 أداء	 والتطور	يف	 التقدم	 مدى	 لقياس	 معيارية	 وأسس	 إرشادية	 وتوفري	مرجعية	 للتميز،	 العاملية	

مع	 تعاون	 اتفاقية	 املركز	 وقع	 وقد	 بينها.	 اإليجايب	 التنافس	 وتعزيز	 الرسمية	 وغري	 الرسمية	 والهيئات	 واملؤسسات	

املجلس	الوطني	لشؤون	األرسة	بهدف	تأكيد	التزام	املؤسسات	والدوائر	الحكومية	بنظام	املتابعة	والتقييم	الذي	يعمل	

املجلس	عىل	تطبيقه	مع	املؤسسات	الوطنية	بهدف	املشاركة	يف	إعداد	وتنفيذ	الخطط	الوطنية	املتعلقة	بشؤون	األرسة.	

ومبوجب	االتفاقية	يزود	املجلُس	الوطني	لشؤون	األرسة	املركَز	بتقاريره	التي	توضح	مدى	التزام	الجهات	الحكومية	
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التي	ساهمت	يف	إعداد	الخطط	الوطنية	وتنفيذها	من	خالل	تزويد	املجلس	بتقارير	إنجازات	دورية. وفصلت	غوشة	

سلسلة	نظام	املتابعة	والتقييم	املصمم	لتمكني	املجلس	الوطني	لشؤون	األرسة	من	أداء	مهامته	كهيئة	فكرية،	تساهم	

صنع	السياسات	واملشاركة	يف	رفاه	األرسة	األردنية	من	خالل	توظيف	مبادئ	اإلدارة	الحديثة.	وسيقوم	املركز	يف	 يف 

الدورات	الالحقة	للجائزة	بقياس	مدى	تطبيق	الوزارات	واملؤسسات	الحكومية	ذات	الصلة	بأهداف	املجلس،	ألهدافها،	

إلدامة	التعاون	بني	املركز	واملجلس.

“األرسة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحامية 

املجتمع والدولة:اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان”

علياء	اليارس/صندوق	األمم	املتحدة	اإلمنايئ	للمرأة/	مديرة	برنامج،	القدس

الوقاية	 أجل	 من	 االجتامعي	 النوع	 أساس	 عىل	 القائم	 العنف	 وتقييم	 مراقبة	 عن	 عرضا	 فقدمت	 اليارس	 علياء	 أما	

والحامية	من	العنف	األرسي	وعرضت	إلطار	متكامل	للتعامل	مع	املشكلة	يتضمن	معالجة	التمييز	القائم	عىل	أساس	

النوع	االجتامعي	باعتباره	مصدرا	للعنف،	ودمج	املساواة	بني	الجنسني	ومتكني	املرأة	يف	كافة	املجاالت،	والجمع	بني	

تدخالت	الوقاية	والحامية،	وتبني	نهج	يتطلب	مساهمة	مؤسسات	متعددة.	

النوع	 أساس	 عىل	 القائم	 العنف	 ملكافحة	 متكامل	 إطار	 تطبيق	 إىل	 يهدف	 الذي	 محور	 مركز	 إىل	 اليارس	 ولفتت	

االجتامعي	يف	األرايض	الفلسطينية	املحتلة	وهو	متعدد	الخدمات	يجمع	بني	برامج	الوقاية	والحامية	والتمكني	ويعترب	

مركز	منارصة	حيث	يربط	احتياجات	النساء	بالقوانني	والسياسات	والربامج	كام	يركز	عىل	التوثيق	وتحليل	البيانات	

وأوضحت	 املختلفة.	 االحتياجات	 االستجابات	حسب	 بتصميم	 املجتمع	 مع	 ويتعامل	 الجذرية،	 األسباب	 يف	 للبحث	

التصحيحية،	 الخطوات	 وتصميم	 وأثرها،	 التدخالت	 نتائج	 وتقييم	 التقدم،	 لـقياس	 تأيت	 التي	 والتقييم	 املراقبة	 أطر	

ولـمساءلة	الحكومات.	واقرتحت	اليارس	مفاصل	لخطة	عمل	مثل	تنظيم	مؤمتر	إقليمي	لفريق	عمل	فني،	تأسيس	نظام	

إلدارة	املعلومات	)قاعدة	بيانات(،	وإعداد	مسوح	وطنية	حول	العنف	القائم	عىل	أساس	النوع	االجتامعي،	وتحليل	

للميزانيات	عىل	أساس	النوع	االجتامعي،	وإدراج	وحدات	النوع	االجتامعي	داخل	الوزارات،	إضافة	إىل	تدريب	مقدمي	

الخدمات	وصناع	السياسات.

“عملية املتابعة والتقييم تعطينا مصداقية أكرب ومتكننا 

من رشح أعاملنا بطريقة علمية تساعدنا يف جلب الدعم 

املطلوب للمشاريع.”

ترش	هدلستون/مستشارة	إقليمية،	حامية	الطفل،	

اليونيسيف.
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املتابعة	والتقييم	يف	برامج	حامية	األرسة.	 اليونيسيف	كيفية	االستفادة	من	 ترش	هدلستون	من	 وبدورها	أوضحت 

وأشارت	تريش	إىل	رضورة	فهم	ماهية	عملية	املتابعة	والتقييم	ومعرفة	الجهة	املسؤولة	عن	هذه	العملية.		وبينت	

الطريق	 عىل	 نسري	 كنا	 ما	 إذا	 ومعرفة	 التقدم،	 وقياس	 الحايل،	 للوضع	 وفقا	 بالتخطيط	 يتعلق	 األمر	 أن	 هدلستون	

الصحيح	أم	ال	وبالتايل	إجراء	التغيريات	الالزمة	للمتابعة	والتطوير	أو	عدم	املتابعة،	وبعد	ذلك	يأيت	التقييم.	وهكذا	

تزداد	مصداقيتنا	وتكون	لدينا	القدرة	للحديث	عن	مشاريعنا	وجهودنا	ونعمل	عىل	زيادة	الدعم	ملشاريعنا	وإحراز	

التقدم	بصورة	مستمرة.	وأكدت	هدلستون	عىل	أن	األهداف	املوضوعة	يجب	أن	تكون	ذكية	من	حيث	كونها	محددة	

وقابلة	للقياس	وميكن	تحقيقها	ضمن	امليزانية	املرصودة	وضمن	جدول	زمني	محدد.	كام	تحدثت	عن	كيفية	التعامل	

مع	املدخالت	واملخرجات	والنشاطات	وبناء	املؤرشات	التي	يجب	أن	تكون	واضحة،	وكافية	وعملية.	وأكدت	عىل	أن	

توفري	مثل	هذه	املؤرشات	لصناع	القرار	يف	الوقت	املناسب	وبكلفة	مناسبة	قد	يكون	له	أكرب	األثر	يف	جلب	الدعم	

وإحراز	التقدم	املنشود.

الجلسة الثانية

محور التنسيق والرشاكة وأدوار القطاعات املختلفة

“العنف املبني عىل النوع االجتامعي يكلف مجتمعاتنا 

فاتورة باهظة عىل املستوى الصحي واالجتامعي 

واالقتصادي”

رئيسة الجلسة:	معايل	د.	نزهة	الصقيل/وزيرة	التنمية	

واألرسة	والتضامن،	املغرب

املتحدثون

طرح	املتحدثون	عدة	أنشطة	مقرتحة	للرشاكة	والتنسيق	واألدوار	األساسية	للقطاعات	املختلفة	يف	مناهضة	العنف	

األرسي.	كام	سعى	املؤمترون	يف	هذه	الجلسة	إىل	تحديد	الفجوات	والتحديات	التي	تواجه	العمل	التشاريك	مشددين	

عىل	رضورة	التنسيق	والرشاكة	بني	املؤسسات	املعنية	بالعنف	األرسي	وتدعيم	وسائل	االتصال	والتواصل	بني	املؤسسات	

الحكومية	ومؤسسات	املجتمع	املدين	وتفعيل	دور	القطاعات	املختلفة	مبا	فيها	القطاع	الخاص	كرشيك	أسايس	للوقاية	

والحامية	من	العنف	األرسي.

إىل	ذلك	شدد	كايس	غوين	رئيس	تحالف	املركز	الوطني	لدعم	العدالة	األرسية	يف	الواليات	املتحدة	األمريكية	عىل	أنه	

من	األهمية	مبكان	أن	تحصل	ضحية	العنف	عىل	أكرب	قدر	من	الخدمات		يف	مكان	واحد	أي	ال	تضطر	إىل	التنقل	من	

مكان	إىل	آخر	آخذين	يف	عني	االعتبار	الوضع	الجسدي	والنفيس	الذي	تكون	عليه	الحالة	املعنفة.	وعرض	غوين	منوذج	

املركز	الوطني	للعدالة	األرسية	حيث	تقدم	الرعاية	النفسية،	والصحية،	والقانونية،	تحت	سقف	واحد.	وأعلن	غوين	



�1

عن	وجود	40	مركزا	يف	الواليات	املتحدة	األمريكية	وكندا	واملكسيك	وبريطانيا	وأخرى	يف	طريقها	للتأسيس	يف	أوروبا	

واألردن	والبحرين	وأنحاء	مختلفة	من	العامل.	

“هدفنا هو أن تحصل الضحية عىل أكرب كم من الخدمات 

املتخصصة دون تكبد عناء التنقل من مكان إىل آخر.”

كايس	غوين/رئيس	املركز	الوطني	للعدالة	األرسية،	الواليات	

املتحدة	األمريكية.

“مواجهة العنف األرسي ليست مهمة اختيارية أو هامشية 

بل هي مهمة رئيسية  تنفذ  بالتنسيق بني الجهات املعنية.”

د.هاين	جهشان/طبيب	رشعي،	األردن.	

أما	الطبيب	الرشعي	هاين	جهشان	فركز	عىل	الفجوات	والعوائق	التي	يؤدي	وجودها	يف	املنهج	التشاريك	إىل	عواقب	

الوطني	لشؤون	األرسة	 الذي	أعده	املجلس	 الوطني	لحامية	األرسة	 أبرياء.	وأشار	جهشان	إىل	اإلطار	 وخيمة	وموت	

والذي	اعتربه	دليال	شامال	لالستجابة	الفورية	الحتياجات	الضحايا	وكيفية	التعامل	الدقيق	واملفصل	النتقال	الحاالت	من	

جهة	ألخرى.	وأكد	جهشان	عىل	أن	أي	جهد	يجب	أن	يتم	من	خالل	الحكومة	التي	ُتعترب	ضامنة	للتنسيق	ومسؤولة	

عن	اإلخفاق.	ولفت	جهشان	إىل	أن	األردن	محظوظ	بالفعل	ألن	أكرب	إرادة	سياسية	فيه	ممثلة	بجاللة	امللك	عبد	الله	

الثاين	تعمل	باستمرار	من	أجل	مناهضة	العنف	األرسي	واحرتام	كرامة	اإلنسان.	وقال	جهشان	إنه	عىل	الرغم	من	وجود	

قوانني	جيدة	للتعامل	مع	العنف	األرسي	إال	أنها	ال	تنفذ	تنفيذا	فاعال،	وتفتقر	لألنظمة	والتعليامت	املرنة	املتفقة	مع	

القانون	وألدلة	إجراءات	مهنية	واضحة	للقطاعات	الصحية	والرشطية	واالجتامعية	ويؤدي	غياب	هذه	املنظومة	من	

القوانني	واألنظمة	والتعليامت	إىل	غياب	املرجعية	القانونية	لربامج	حامية	األرسة	متعددة	القطاعات.

وطرح	جهشان	عدة	وسائل	للتغلب	عىل	الفجوات	منها:	تبني	الدولة	السرتاتيجيات	وأطر	وطنية	وسياسات	وقوانني	

والتنسيق	 العمل	 لضامن	 الوطني	 الصعيد	 عىل	 قوية	 مؤسسية	 إنفاذ	 وآلليات	 مرشوع	 غري	 العنف	 تجعل	 واضحة	

واملساءلة،	وتوفري	موظفني	فعالني	ومدربني	جيدا	إضافة	إىل	دمج	املعرفة	العلمية	عن	أسباب	العنف	األرسي	وعواقبه	

يف	املناهج	التعليمية	والتدريبية	عىل	جميع	املستويات.
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الجلسة الثالثة:

الشبكة العربية لحامية األرسة من العنف 

املتحدثون

للمجلس	 العام	 األمني	 غزالة/	 أبو	 د.هيفاء	 الجلسة:	 رئيسة 

الوطني	لشؤون	األرسة،	األردن.

االجتامعية،	 للشؤون	 املساعد	 العام	 بحوث/األمني	 د.سيام	

جامعة	الدول	العربية.

د.	سوسن	عثامن/نائب	األمني	العام،	منظمة	األرسة	العربية.

عرض خالل الجلسة فلم معلومايت )فالش( عن الشبكة العربية لحامية األرسة تضمن: رؤية الشبكة:	“أرسة	عربية	
خالية	من	العنف	األرسي.”	ورسالة الشبكة:	“كرس	حاجز	الصمت	وتعزيز	الجهود	الوطنية	واإلقليمية	ملناهضة	العنف	
األرسي،	وترسيخ	ثقافة	نبذ	العنف	يف	األرسة	العربية.”	وأهداف الشبكة: تجسيد	آلية	عمل	تشاركية	بني	دول	العربية	
عىل	مستوى	رسم	السياسات	الوطنية	وتبادل	الخربات	العلمية	والعملية	يف	مجال	حامية	األرسة	يف	املجاالت	التالية:	

رسم	التوجه	العام	للسياسات	والربامج	والخطط	اإلجرائية	املتعلقة	بحامية	األرسة. 	•
زيادة	الوعي	بطبيعة	العنف	األرسي	وتأثريه	عىل	متاسك	األرسة. 	•

تنمية	املوارد	البرشية	وتعزيز	القدرات	املؤسسية	للجهات	املعنية	بحامية	األرسة. 	•
ترسيخ	العمل	التشاريك	بني	القطاعات	الرسمية	واألهلية. 	•

مراجعة	السياسات	والترشيعات	والقوانني	الوطنية	وتطويرها	لحامية	األرسة. 	•
بحث	سبل	توفري	التمويل	لربامج	وأنشطة	حامية	األرسة. 	•

االرتقاء	ببحوث	حامية	األرسة	والعنف	األرسي. 	•

متثيل الشبكة: 

عىل املستوى العريب:

فريق	مكون	من	ممثلني	للدول	األعضاء	يقومون	بدور	املنسقني	املحليني	للشبكة.	متثل	كل	دولة	مبنسق	 	•

ميثل	املؤسسة	املظلة	لرسم	السياسات	ومتابعتها	عىل	املستوى	الوطني.

	يقوم	املمثل	بدور	نقطة	االتصال	بني	فريق	العمل	الوطني	للدول	والشبكة. 	•

عىل املستوى الوطني:

العنف	)حكومي،	مجالس،	قطاع	خاص،	مجتمع	 املعنية	بحامية	األرسة	من	 الجهات	 فريق	عمل	وطني	يضم	كافة	

مدين(	لتنسيق	العمل	يف	رسم	السياسات	ومتابعتها	يف	مجال	حامية	األرسة.

آلية عمل الشبكة 
إعداد	تقرير	عريب	دوري	حول	حامية		األرسة	من	العنف. 	•

تتجمع	الشبكة	سنويا		ملناقشة	التقرير	ووضع	الخطط.	 	•
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رئاسة الشبكة 
تتم	رئاسة	الشبكة	بشكل	دوري	بني	الدول	العربية	وحسب	التسلسل.	رئاسة	الشبكة	من	قبل	املنظامت	التي	متثل	

املنسق	الوطني	للدولة. 

ويف الجلسة الختامية	قرأ	البيان	الختامي	والتوصيات	عىل	مسامع	املشاركني	ونرش	البيان	الختامي	عىل	املوقع	اإللكرتوين	

للمجلس	الوطني	لشؤون	األرسة	مدة	أسبوعني	من	أجل	تلقي	أية	مالحظات	أو	إضافات	من	قبل	األطراف	املشاركة	يف	

املؤمتر	قبل	اعتامد	النسخة	النهائية	منه.

محمد	املقدادي

مديربرامج	األرسة،	املجلس	الوطني	لشؤون	األرسة/	األردن.

ومن	خالل	الحضور	الدويل	واإلقليمي	والعريب	واملشاركات	الفاعلة	ملمثيل	تلك	الجهات	من	الواضح	أن	مخرجات	املؤمتر	

ستصل	إىل	هيئات	دولية	وعربية	لها	تأثري	كبري	يف	صياغة	العمل	اإلنساين	الداعم	لألرسة	وذلك	ما	يقيس	نجاح	هذه	

التظاهرة	التي	نظمها	املجلس	الوطني	لشؤون	األرسة	بالتعاون	مع	وزارة	التنمية	االجتامعية.	ويأمل	املشاركون	أن	

يكون	البيان	الختامي	إعالن	بداية	عمل	تشاريك	تخدمه	خربات	طويلة	يف	مجال	مناهضة	العنف	وقلوب	دافئة	ميلؤها	

حب	أصحابها	ملجتمعاتها	وإرادة	قوية	للتصدي	ألي	عنف	قد	يعصف	بأي	فرد	من	أفراد	األرسة	العربية.
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التغطية اإلعالمية

لقي	املؤمتر	اهتامما	متميزا	من	قبل	وسائل	اإلعالم	املريئ	واملسموع	واملكتوب	واإللكرتوين،	حيث	غطت	محطات	التلفزة	

انعقاده	وكذلك	بعد	االختتام	ونذكر	 انطالق	أعامله	وخالل	يومي	 	قبيل	 األردنية	والعربية	أخبار	وفعاليات	املؤمتر	

منها	عىل	سبيل	املثال	ال	الحرص:	التلفزيون	األردين	من	خالل	التقارير	يف	النرشات	اإلخبارية	واإلستضافات	يف	الربامج	

اإلخبارية	واألرسية،	وكذلك	التلفزيون	السعودي،	وقناة	العربية.	كام	كان	للمؤمتر	حضور	عىل	أثري	اإلذاعات	األردنية	

مثل	اإلذاعة	األردنية	وإذاعة	عامن	نت،	وإذاعة	هوا	عامن،	وإذاعة	القوات	املسلحة	األردنية	من	خالل	استضافة	عدد	

من	القامئني	عىل	املؤمتر.	هذا	واهتمت	وكاالت	األنباء	وشبكات	املعلومات	العاملية	والصحف	العربية	واألردنية	باملؤمتر	

حيث	أفردت	له	مساحة	خاصة	بدءا	من	لحظة	وصول	املشاركني	إىل	عامن	مثل	وكالة	األنباء	األردنية	برتا،	ووكالة	األنباء	

السعودية،	ووكالة	املغرب	العريب	لألنباء،	وشبكة	معلومات	حقوق	الطفل	وصحيفة	الرأي،	والدستور،	والغد،	والعرب	

اليوم،	والجوردان	تاميز،	وصحيفة	السبيل،	واألنباط.	

الصادرة	يف	شهر	آذار	للحديث	عن	فعاليات	 كام	أفردت	مجالت	عربية	مثل	سيديت	وروتانا	صفحات	من	أعدادها	

املؤمتر	ووجهات	نظر	عدد	من	املختصني	يف	مجال	العنف	األرسي.	كام	وتابعت	املواقع	اإللكرتونية	مثل	موقع	عمون	

اإلخباري،	وموقع	مرايا،	وموقع	أخبار	البلد	فعاليات	املؤمتر	باهتامم	ملحوظ.

وأعد	املجلس	الوطني	لشؤون	األرسة	نرشتني	صحفيتني	إحداهام	تعرف	باملجلس	فيام	غطت	الثانية	أبرز	وقائع	املؤمتر	

ووزعت	عىل	جميع	وسائل	اإلعالم.	

)يوجد	نسخة	من	التغطية	اإلعالمية	املفصلة	والنرشتني	الصحفيتني	يف	ملحق	2،	عىل	القرص	املدمج(.
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ملحق 1 

أسامء املشاركني
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أسامء املشاركني

الدولةالجهة/الوظيفةاالسمالرقم

مرصرئيس	اإلدارة	املركزية	للتنمية	االجتامعيةعائشة	عبد	الرحمن	غربان1

د.رباب	الحسيني2
األستاذ	باملركز	القومي	للبحوث	

االجتامعية
مرص

مرصمستشارة	/	املجلس	القومي	للمرأةمنى	زكريا3

مرصاملجلس	العريب	للطفولة	والتنميةد.	ثائرة	الشعالن4

مرصاملجلس	القومي	للمراةالسفرية	سميحة	أبو	ستيت5

ليبياأمني	اللجنة	الشعبية	للشؤون	االجتامعية		معايل	د.	إبراهيم	الرشيف6

ليبيااللجنة	الشعبية	للشؤون	االجتامعيةد.	وجدان	ميالن	شتيوي7

ليبيااللجنة	الشعبية	للشؤون	االجتامعيةعياد	سعد	مختار8

ليبيااللجنة	الشعبية	للشؤون	االجتامعية	حسن	احنيش9

ليبيااللجنة	الشعبية	للشؤون	االجتامعيةناجي	االمني	فطيس10

ليبيااملستشار	الثقايف/السفارة	الليبية	عامناألستاذ	السيد	املردي		11

الجزائرأمني	عام	وزارة		التضامن	الوطني	واألرسةعطوفة	بوشناق	خالدي		12

الجزائراملستشار	االول	للسفارة	الجزائريةمختار	دراين		13

املغربوزيرة	التنمية	واألرسة	والتضامنمعايل	نزهة	الصقيل14	

املغربسفري	اململكة	املغربية/عامنحسن	عبد	الخالق15

املغربمديرة	شؤون	املرأة	واألرسة	والطفولةنعيمة	بن	يحيى16

رشيدة	الطاهري17
خبرية	لدى	وزارة	التنمية	االجتامعية	

واألرسة	والتضامن
املغرب
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املغربمحامياألستاذ	محمد	القشبور18

املغربرئيسة	قسم	املرأةسعيدة	اإلدرييس19

عطوفة	د.	سعيد	عبدالله	سعيد20
وكيل	وزارة	الرعاية	االجتامعية	وشؤون	

املراة	والطفل
السودان

السودانمدير	إدارة	األرسةد.	وداد	إبراهيم	خليل21

السودانمدير	مركز	املراة	لحقوق	اإلنسانسعاد	عبد	العال22

قطرمدير	إدارة	الشؤون	االجتامعيةنجاة	دهام	العبد	الله23

قطرإدارة	رعاية	األحداثرشيفة	عيىس	السويدان24

قطراملجلس	األعىل	لشؤون	األرسةجوهرة	محمد	املطوع25

الكويتوكيل	املساعد	للتنمية	االجتامعيةعطوفة	منصور	محمد26

الكويتمدير	إدارة	املرأة	والطفولةإقبال	جاسم	الرميضني27

منصور	خالد	الصقعبي28
مدير	إدارة	الصناديق	الوقفية	باألمانة	

العامة	لألوقاف
الكويت

الكويتجمعية	اإلتحاد	النسايئفاطمة	عثامن	البكر		29

عطوفة	د.	نفيسة	الجائفي30
أمني	عام	املجلس	القومي	لالمومة	

والطفولة
اليمن

د.	عبد	الباري	عبدالله	دغيش	31
عضو	مجلس	النواب	/	لجنة	الصحة	

العامة	والسكان	
اليمن	

السعوديةوزير	الشؤون	االجتامعيةمعايل	يوسف	بن	احمد	العثييمني32

إبراهيم	بن	عبد	اللطيف	العمري33
مدير	عام	الشؤون	االجتامعية	يف	املنطقة		

الرشقية
السعودية

د.عيل	بن	سليامن	الحنايك34
مدير	عام	الشؤون	االجتامعية	مبنطقة	

مكة	املكرمة
السعودية
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عبد	الجليل	بن	عبد	الله	زارع35
مدير	عام	الشؤون	االجتامعية	مبنطقة	

املدينة	املنورة
السعودية

د.	فهد	بن	محمد	املطلق36
مدير	عام	الشؤون	االجتامعية	منطقة	

القصيم
السعودية

السعوديةمدير	عام	الحامية	االجتامعيةد.	محمد	بن	عبدالله	الحريب37

سعيد	بن	موىس	الشهراين		38
مدير	عام	الشؤون	االجتامعية	مبنطقة	

عسري
السعودية

سامل	بن	احمد	باصهي39
مدير	عام	الشؤون	اإلجتامعية	مبنطقة	

جازان
السعودية

السعوديةمدير	عام	املؤسسة	الخريية	لرعاية	األيتامفهد	بن	عبدالله	الراجع40

محمد	بن	عبدالعزيز	الهزاع41
مكتب	معايل	وزير	الشؤون	االجتامعية/

السعودية
السعودية

حسني	سعيد	الشيخ42
املدير	التنفيذي	للرعاية	اإلحتامعية،	ديب	

/	وزارة	الشؤون	االجتامعية

اإلمارات	

العربية	

املتحدة

وزيرة	دولةمعايل	د.ميثاء	الشاميس43

اإلمارات	

العربية	

املتحدة

حسينه	بالل	سعيد44
مدير	دار	الرتبية	للفتيات،أبو	ظبي/	

وزارة	الشؤون	االجتامعية

اإلمارات	

العربية	

املتحدة

منى	خليفة	املزيك45
مدير	مكتب	الشؤون	االجتامعية،راس	

الخيمة	/الشؤون	االجتامعية

اإلمارات	

العربية	

املتحدة

عفاف	سعيد	القايض46

القائم	مبهام	عمل	مدير	دار	الرتبية	

االجتامعية	للفتيات،الشارقة	الشؤون	

االجتامعية

اإلمارات	

العربية	

املتحدة
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املقدم	عبيد	راشد	املغني47
إدارة	مراكز	الدعم	االجتامعي/رشطة	

أبوظبي

اإلمارات	

العربية	

املتحدة

املقدم	عيل	سامل	البادي48
إدارة	مراكز	الدعم	االجتامعي/رشطة	

أبوظبي

اإلمارات	

العربية	

املتحدة

النقيب	خالد	نارص	الظاهري49
إدارة	مراكز	الدعم	االجتامعي/رشطة	

أبوظبي

اإلمارات	

العربية	

املتحدة

املالزم	حميد	محمد	الدرعي50
إدارة	مراكز	الدعم	االجتامعي/رشطة	

أبوظبي

اإلمارات	

العربية	

املتحدة

سامل	عيل	الشمييل51
إدارة	مراكز	الدعم	االجتامعي/رشطة	

أبوظبي

اإلمارات	

العربية	

املتحدة

فلسطنيوكيل	وزارة	شؤون	املراةعطوفة	سلوى	هديب52

سريين	أبو	عبيد53
منسقة	اللجنة	الوطنية	ملناهضة	العنف	

ضد	املرأة	بوزارة	شؤون	املرأة
فلسطني

عطوفة	بسمة	أبو	صوي54
مديرة	عام	إدارة	شؤون	األرسة	/وزارة	

الشؤون	اإلجتامعية
فلسطني

نجم	امللك	إبراهيم55
مديرة	مركز	املحور/دار	رعاية	النساء	

ضحايا	العنف	وأطفالهم
فلسطني

علياء	اليارس56
مديرة	برنامج	/صندوق	األمم	املتحدة	

اإلمنايئ/القدس
فلسطني

العراقوزارة	الدولة	لشؤون	املرأةعيل	صالح	مهدي		57

العراقوزارة	الدولة	لشؤون	املرأةشيامء	حميد	عيد58

عطوفة	سعاد	صليبي	بدر59
مدير	عام	دائرة	إدارية	ومالية	/وزارة	

العمل	والشؤون	االجتامعية
العراق
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عبري	محمد	الرجب60
مكتب	هيئة	رعاية	الطفولة	/	وزارة	

العمل	والشؤون	االجتامعية
العراق

العراقوزارة	الصحة	/	كردستان	د.مؤيد	عبدالله	وهيب61

العراقوزارة	الصحة	/	كردستان	د.	فيان	محمد	حسني62

العراقوزارة	املهجرين	/	كردستان	د.	نزار	جامل	عبد	العزيز63

العراق	املبادرة	العاملية	نحو	عراق	مستدام	الدكتور	املهندس	إياد	محسن	الطايئ	64

لبنانوزير	الشؤون	االجتامعيةمعايل	د.	ماريو	عون65

لبنانجمعية	كفىالسيدة	غيدا	اناين66

لبنانجمعية	كفىد.	دانييال	حويك67

لبنانشبكة	املهنيون	العربد.	برنارد	جرباقة68
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املؤمتر العريب الثاين لحامية األرسة من العنف األرسي 

برعاية	كرمية	من	حرضة	صاحبة	الجاللة	امللكة	رانيا	العبد	الله	املعظمة،عقد	املجلس	الوطني	لشؤون	األرسة	بالتعاون	

العنف	تحت	شعار	“نحو	منهاج	عمل	عريب	 الثاين	لحامية	األرسة	من	 العريب	 	املؤمتر	 التنمية	االجتامعية	 مع	وزارة	

لحامية	األرسة	من	العنف”	من	أجل	بناء	أرسة	سليمة	لبناء	جيل	واعد	وقيم	عربية	أصيلة،	وذلك	يف	العاصمة	األردنية	

عامن	يف	الفرتة	ما	بني	16-17	شباط	2009.

وشارك	يف	املؤمتر	الجهات	العاملة	يف	مجال	حامية	األرسة	من	العنف	ممثلة	باملنظامت	والهيئات	الحكومية	واملجالس	

التي	متتلك	 الخاص	 القطاع	 الحكومية،	ومؤسسات	 املتابعة	والتنسيق،	واملؤسسات	غري	 التي	تضطلع	بدور	 الوطنية	

مبادرات	عىل	املستوى	الوطني	يف	مجال	حامية	األرسة،	والهيئات	الدولية	عىل	املستويني	الوطني	واإلقليمي	والدويل	

املهتمة	بقضايا	األرسة.

التونسية،  الجمهورية  الهاشمية،  األردنية  اململكة  االجتامعية من كل من  الشؤون  املؤمتر  وزراء  حيث شارك يف 

والجامهريية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى، الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية، والجمهورية 

اللبنانية، واململكة املغربية، واململكة العربية السعودية، وسلطنة ُعامن، ووزير الدولة يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، واألمناء العامون من كل من دولة فلسطني, والجمهورية اليمنية، ودولة الكويت، والجمهورية السودانية. 

كام شارك رؤساء وممثلون من املجالس الوطنية لألرسة واملرأة يف كل من الجمهورية العربية السورية، وجمهورية 

مرص العربية، ودولة قطر، والجمهورية اليمنية ومشاركون من كل من الجمهورية التونسية، وجمهورية العراق. 

وشارك فيه أيضا كل من جامعة الدول العربية ومنظمة األرسة العربية وممثلون عن منظامت غري حكوميه وطنية 

وإقليمية ودولية ومراكز للبحوث والدراسات املتصلة باملرأة واألرسة، إضافة إىل مشاركة ممثلني عن منظامت األمم 

املتحدة ووكاالتها املتخصصة واملكاتب اإلقليمية والوطنية التابعة لها  ومنها برنامج الخليج العريب، وبرنامج األمم 

للمرأة  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  وصندوق  الدويل،  والبنك  العاملية،  الصحة  ومنظمة  واليونيسيف،  اإلمنايئ،  املتحدة 

)اليونيفيم(، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وشبكة املهنيون العرب للوقاية من إساءة معاملة األطفال وشاركت 

كذلك الجهات املانحة الثنائية واملتعددة اإلطراف.

واتفق	املشاركون	عىل	توجيه	برقية	شكر	وتقدير	لصاحب	الجاللة	امللك	عبدا	لله	الثاين	املعظم	عىل	استضافة	اململكة	

األردنية	الهاشمية	ألعامل	املؤمتر	العريب	الثاين	لحامية	األرسة	من	العنف	األرسي	كام	اتفق	املشاركون	عىل	توجيه	برقية	

شكر	وتقدير	لصاحبة	الجاللة	امللكة	رانيا	العبد	الله	املعظمة	عىل	رعايتها	الكرمية	ألعامل	املؤمتر	العريب	الثاين	لحامية	

األرسة	من	العنف	األرسي.
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حيث	هدف	املؤمتر	إىل	تجسيد	آلية	عمل	تشاركية	بني	الدول	العربية	يف	مجال	حامية	األرسة	من	العنف	األرسي	من	

خالل:	

إطار	 العربية	من	خالل	 الدول	 والتشبيك	بني	 التواصل	 آليات	 العلمية	والعملية	وترسيخ	 الخربات	 تبادل	 	·

منهجي		بتأسيس	الشبكة	العربية	لحامية	األرسة	من	العنف	األرسي	بهدف	متابعة	مدى	استجابة	الدول	

لتطور	العمل	عىل	مستوى	رسم	السياسات	الوطنية	ورفع	التقارير	الدورية	للدولة	املستضيفة	يف	مجال	

حامية	األرسة	من	العنف	األرسي.

التعاون	وتبادل	 يركز	عىل	أهمية	 العنف	األرسي	والذي	 العريب	لحامية	األرسة	من	 العمل	 تطوير	منهاج	 	·

الخربات	يف	تطوير	اسرتاتيجيات	وخطط	العمل	الوطنية	لحامية	األرسة	من	العنف	يف	كل	دولة	عربية	مبنية	

عىل	ترسيخ	العمل	ألتشاريك	وتكاتف	الجهود	بني	كافة	الجهات	الرسمية	واألهلية	والقطاع	الخاص.	

حيث ناقش املشاركون املحاور التالية: 

وثيقة الشبكة العربية لحامية األرسة من العنف.  ·

وثيقة منهاج العمل العريب لحامية األرسة من العنف ومحاوره )الوقاية، الحامية، املوارد البرشية واملادية،   ·

الترشيعات والسياسات والقضايا القانونية، الرشاكة والتنسيق، الدراسات والبحوث، املتابعة والتقييم(

منظامت  الخاص،  القطاع  )الحكومة،  العنف  من  األرسة  بحامية  املعنية  الجهات  ومسؤوليات  ادوار   ·

املجتمع املدين، املنظامت الدولية والجهات املانحة(.

حيث	تبَنت	الوفود	املشاركة	يف	املؤمتر	كال	من	ما	ييل:

بحامية	 املختلفة	 القطاعات	 ومسؤوليات	 أدوار	 عىل	 يؤكد	 والذي	 األرسة،	 لحامية	 العريب	 العمل	 منهاج	 	·

األرسة	وعىل	األهداف	اإلسرتاتيجية	الخاصة	بحامية	األرسة	من	العنف	التي	أقرت	يف	املؤمتر	العريب	الثاين	

لحامية	األرسة	املنعقد	يف	عامن	16-17	شباط	2009،	حيث	قدمت	هذه	الوثيقة	املالمح	العامة	للسياسات	

واسرتاتيجيات	العمل	التي	تهدف	إىل	بناء	مجتمع	عريب	خال	من	العنف،	كام	تصف	املجاالت	ذات	األهمية	

للعمل	من	أجل	الحد	من	العنف	األرسي	واملحافظة	عىل	متاسك	األرسة	واستقرارها	مع	التأكيد	عيل	األهمية	

القصوى	التي	تلعبها	هذه	الربامج	خاصة	يف	املرحلة	الراهنة	التي	تتصف	بعدم	االستقرار	والتغيري.	

الهاشمية	بإنشاء	شبكة	عربية	لحامية	األرسة	من	العنف	 الرتحيب	باالقرتاح	املقدم	من	اململكة	األردنية	 	·

وإعداد	تقرير	عريب	دوري	حول	حامية	األرسة	من	العنف	بناءا	عىل	منهاج	العمل	العريب	لحامية	األرسة	من	

العنف.

قيام	جامعة	الدول	العربية	باتخاذ	اإلجراءات	املعتمدة	لدى	الجامعة	)كداعم	ومنسق	للشبكة(	العتامد	 	·

وتبني	الشبكة	العربية	لحامية	األرسة	من	العنف	من	قبل	وزراء	الشئون	االجتامعية	العرب	كآلية	تسمح	

بزيادة	التواصل	والتعاون	بني	الدول	العربية	يف	عملية	تبادل	الخربات	يف	مجال	تطوير	اسرتاتجيات	وخطط	

عمل	وطنية	لحامية	األرسة	من	العنف	األرسي	ومتابعة	ما	تم	انجازه	عىل	املستويات	الوطنية	من	أنشطة	

وبرامج	لحامية	األرسة	والحد	من	العنف	األرسي	.
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كام أوىص املشاركون باعتامد األهداف اإلسرتاتيجية الواردة يف منهاج العمل العريب لحامية األرسة من العنف األرسي 

وعىل النحو التايل:

ضمن محور الوقاية

إحداث	تغيري	يف	االتجاهات	والسلوكيات	املتعلقة	بالعنف	األرسي	من	خالل	تعميق	ثقافة	الحامية	واملعرفة	 	·

األساسية	ودور	 التعامل	مع	جذوره	ومسبباته	 منه	من	خالل	 الوقاية	 وكيفيه	 العنف	ومخاطره	 مبفهوم	

السياسات	الوطنية	يف	الوقاية	من	العنف	األرسي

تعديل	االتجاهات	وتعزيز	السلوك	االيجايب	من	خالل	زيادة	املعرفة	بقضايا	العنف	األرسي	يف	برامج	التعليم	 	·

املختلفة.	

ضمن محور الحامية

زيادة	كفاءة	ورسعة	استجابة	املجتمع	واملؤسسات	الحكومية	وغري	الحكومية	لحاالت	العنف	األرسي.	 	·

تطوير	معايري	وإجراءات	وأدله	للمؤسسات	والعاملني	مجال	حامية	األرسة	من	العنف. 	·

ضمن محور املوارد البرشية واملادية

تنمية	املوارد	البرشية	وتعزيز	القدرات	املؤسسية	للجهات	العاملة	يف	مجال	حامية	األرسة	وأمنها. 	·

ضمن محور الترشيعات والسياسات والقضايا القانونية

االلتزام	الحكومي	بتطوير	الترشيعات	والقوانني	لتنسجم	مع	مبادئ	الوقاية	والحامية	من	العنف	األرسي. 	·

ضمن محور الرشاكة والتنسيق 

التأكد	من	أن	الربامج	والسياسات	والترشيعات	املتعلقة	بالعنف	األرسي	شاملة	ومتكاملة	وتقوم	عىل	املنهج	 	·

التشاريك.

ضمن محور الدراسات والبحوث

وتكاليفه	 العنف	 وعواقب	 األولويات	 تحديد	 خالل	 من	 األرسي	 والعنف	 األرسة	 حامية	 ببحوث	 االرتقاء	 	·

ومدى	فعالية	الربامج.

ضمن محور املتابعة والتقييم

العمل	عىل	مأسسة	عملية	املتابعة	والتقييم	املتعلقة	بربامج	حامية	األرسة	عىل	املستوى	الوطني 	·
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ملحق 4

لجان املؤمتر 
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لجان املؤمتر العريب الثاين لحامية األرسة من العنف 

 16-17 شباط  2009

اللجنة الفنية

الجهةالعضو

وزيرة	التنمية	اإلجتامعيةمعايل	السيدة	هالة	لطوف

املجلس	الوطني	لشؤون	األرسة	/	األمني	العام	العني	د.هيفاء	أبو	غزالة	

مؤسسة	نهر	األردن/	مدير	عام	عطوفة	فالنتينا	قسيسة	

مؤسسة	نهر	األردن		زينة	خوري				

مدير	إدارة	حامية	األرسة		العميد	محمد	الزعبي

املركز	الوطني	للطب	الرشعي	/	وزارة	الصحة		د.	هاين	جهشان	

وزارة	الخارجيةهانية	ديرانية	

صندوق	األمم	املتحدة	االمنايئ	للمرأة	“UNIFEM”	لبنى	الزعبي	

وزارة	التنمية	االجتامعية		د.	فواز	الرطروط

وزارة	التنمية	االجتامعية	محمد	شبانة	

وزارة	التنمية	االجتامعية	محمد	الخرابشة	

	املجلس	الوطني	لشؤون	األرسة	محمد	مقدادي								

املجلس	الوطني	لشؤون	األرسة	حكم	مطالقة	

املجلس	الوطني	لشؤون	األرسة	رىب	قمي	
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اللجنة التحضريية 

الجهةالعضو

املجلس	الوطني	لشؤون	األرسة-	برنامج	حامية	األرسةمحمد	مقدادي

املجلس	الوطني	لشؤون	األرسة-	املالية	واإلداريةمحمد	داود

املجلس	الوطني	لشؤون	األرسة	–	وحدة	اإلعالم	واالتصال	ملى	عواد

املجلس	الوطني	لشؤون	األرسة-	برنامج	حامية	األرسةحكم	مطالقة

املجلس	الوطني	لشؤون	األرسة-	برنامج	حامية	األرسةرىب	قمي

املجلس	الوطني	لشؤون	األرسة-	املالية	واإلداريةغدير	زهران

املجلس	الوطني	لشؤون	األرسة	-	وحدة	اإلعالم	واالتصالإميان	أبو	قاعود

املجلس	الوطني	لشؤون	األرسة	-	وحدة	اإلعالم	واالتصالنرسين	الخالدي

لجنة إعداد نرشة املؤمتر

ماجدة	عاشور	

هيام	أبو	النعاج	

رانيا	الجعربي	

رانيا	الرصايرة	

إعداد التقرير: روال أبوالروس

فريق عمل املجلس الوطني لشؤون األرسة

عمر	الظاهرمحمد	الداود	

محمد	ابراهيمحنان	الظاهر	

نرسين	قصاصخديجة	عالوين	

درغام	الرشبجيمي	سلطان	

وجدي	الخاميسةنائلة	الرصايرة

ليايل	نفاع




