الوحدة رقم 5
التنسيق وحوكمة التنسيق

شكر وتقدير
لم يكن من الممكن وضع هذه المبادئ التوجيهية إال بفضل:
شجاعة الكثير من النساء الالتي تعرضن للعنف وتحدثن عن تجاربهن والنشاطات ،وبخاصة من المنظمات النسائية الموجودة في شتى أنحاء
العالم ،والالتي مارسن الدعوة لتقديم الخدمات المناسبة والدعم للنساء الالتي تعرضن للعنف.
جهود الحكومات التي تتخذ إجراءات نحو إنهاء العنف ضد المرأة من خالل اإلصالحات التشريعية ،ومبادرات السياسات وتنفيذ برامج
المنع واالستجابة.
الجهات المانحة الرئيسية لبرنامج األمم المتحدة المشترك بشأن الخدمات األساسية للنساء والفتيات الالتي يتعرضن للعنف ،وحكومتا أستراليا
وإسبانيا.
الممارسون والباحثون وممثلو الحكومات من مختلف القطاعات الذين حضروا وشاركوا في المشاورات الفنية العالمية بشأن تنسيق وحوكمة
الخدمات األساسية لالستجابة للعنف ضد النساء والفتيات والتي أسهمت في وضع المبادئ التوجيهية (تفاصيل المشاركين متاحة من خالل
الرابط  www.endvawnow.orgوانقر على الخدمات األساسية).
االلتزام المستمر لمنظومة األمم المتحدة بوضع البرامج واإلجراءات التي تستجيب للعنف ضد المرأة .وكاالت األمم المتحدة المشاركة في
مواءمة و/أو وضع هذه المبادئ التوجيهية والتي أسهمت بوقتها ومعرفتها لضمان استمرارنا في تحسين تقديم الخدمات للنساء والفتيات
الالتي يتعرضن للعنف .نتوجه بالشكر إلى ممثلي الوكاالت اللتزامهم ومدخالتهم :تانيا فرحة وريت غرونين (هيئة األمم المتحدة للمرأة)
ولويس مورا وأوباال ديفي (صندوق األمم المتحدة للسكان) وسفين بفيفير (مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) وأفني أمين
وكلوديا غارسيا مورينو (منظمة الصحة العالمية).
المستشارتان اللتان ساعدتا في وضع و/أو مواءمة المبادئ التوجيهية ،السيدة شيريل توماس والسيدة هيلين روبنستاين.
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الفصل رقم :1

ينحصر نطاق هذه األداة في التنسيق وحوكمته للخدمات األساسية على المستويين
الوطني والمحلي .في بعض البلدان قد تتم بعض وظائف التنسيق وحوكمته في
المستويات المتوسطة من الحكومة ولكن لن يشار هنا إال إلى المستويات الوطنية
ً
تحقيقا للوضوح واالتساق .تركز المبادئ التوجيهية على ضمان
والمحلية
نهج متماسك ومشترك بين الوكاالت لالستجابة للعنف ضد النساء والفتيات
وحماية الضحايا والناجيات من المزيد من األذى .على الرغم من أن المبادئ
صور أخرى من العنف ضد النساء والفتيات ،إال أن
التوجيهية يمكن تطبيقها على
ٍ
الغرض األساسي منها هو عنف الشريك الحميم ،والعنف الجنسي الذي يرتكبه
شخص غير شريك ،بما في ذلك االحتياجات المحددة للفتيات الالتي قد يتلقين
هذه الخدمات .يكون التركيز بصورة أساسية على االستجابة للعنف ضد النساء
والفتيات (وأطفالهن) بعد وقوع العنف من خالل اتخاذ إجراءات في المراحل
المبكرة من العنف ،والتدخل لمنع تكرار حدوث العنف.

مقدمة
1.1

مقدمة

تهدف هذه المبادئ التوجيهية الخاصة باإلجراءات األساسية للتنسيق وحوكمته
إلى توفير إرشادات لكي تنفذ الخدمات األساسية معًا سواء بطريقة رسمية أو
غير رسمية لضمان توفير استجابة شاملة تركز على النساء واألطفال لجميع
النساء والفتيات (وألطفالهن إذا لزم األمر) .تركز المبادئ التوجيهية على
البلدان منخفضة إلى متوسطة الدخل في البيئات المستقرة .وهي قابلة للتطبيق
ً
أيضا في البلدان مرتفعة الدخل.

1.3

المبادئ التوجيهية هي جزء من حزمة الخدمات األساسية والتي تهدف إلى
إتاحة الخدمات األساسية متعددة القطاعات عالية الجودة ومنسقة لجميع النساء
والفتيات الالتي تعرضن للعنف القائم على النوع اإلجتماعي.

اللغة والمصطلحات
التنسيق هو عنصر أساسي من عناصراالستجابة للعنف ضد النساء والفتيات.
وهو مطلوب من ِقبل المعايير الدولية التي تهدف إلى ضمان أن تكون االستجابة
للعنف ضد النساء والفتيات شاملة ،ومتعددة التخصصات ،ومنسقة ،ومنهجية،
ومستدامة .وهو عملية تحكمها القوانين والسياسات .وهو ينطوي على جهد
تعاوني من ِقبل ِفرق متعددة التخصصات وأفراد ومؤسسات من جميع القطاعات
ذات الصلة لتنفيذ القوانين والسياسات والبروتوكوالت واالتفاقات ولالتصال
والتعاون لمنع العنف ضد النساء والفتيات واالستجابة له .يحدث التنسيق على
دورا في التصدي لهذا العنف،
المستوى الوطني بين الوزارات التي تلعب ً
وعلى المستوى المحلي بين مقدمي الخدمات على المستوى المحلي ،وأصحاب
المصلحة وفي بعض البلدان ،في مستويات متوسطة من الحكومة بين المستويين
الوطني والمحلي .كما يحدث التنسيق مستويات مختلفة من الحكومة.

تعكس حزمة الخدمات األساسية المكونات الحيوية لتنسيق االستجابات متعددة
القطاعات للنساء والفتيات الالتي تعرضن للعنف وتشمل المبادئ التوجيهية
للخدمات الصحية ،وخدمات العدالة والشرطة والخدمات االجتماعية باإلضافة
إلى التنسيق وآليات الحكم.
وينبغي قراءة هذه المبادئ التوجيهية التي تختص باإلجراءات األساسية
للتنسيق وحوكمته مقترنة بالوحدة رقم  :1نظرة عامة ومقدمة والتي تحدد
المبادئ ،والخصائص المشتركة والعناصر التأسيسية التي تنطبق عبر جميع
الخدمات األساسية .كما تتكامل المبادئ التوجيهية مع المبادئ التوجيهية
لخدمات الصحة (الوحدة رقم  )2وقطاعي الشرطة والعدالة (الوحدة رقم )3
وتنسيق الخدمات االجتماعية (الوحدة رقم .)4

العناصر األساسية هي خصائص أو مكونات للخدمات األساسية التي تطبق في
أي سياق ،وتضمن عمل الخدمة بفعالية.

التنسيق وحوكمته
يعد النهج المتسق متعدد التخصصات والمشترك بين الوكاالت في االستجابة
أمرا أساسيًا لحماية الضحايا والناجيات من عنف
للعنف ضد النساء والفتيات ً
الشريك الحميم والعنف الجنسي من غير الشريك الحميم من التعرض للمزيد
المنسقة المزيد من
من األذى عند االستجابة للعنف .يمكن أن يكون لألنظمة
ّ
األثر عند االستجابة للعنف ،باإلضافة إلى قدر أكبر من الكفاءة ،بالمقارنة
بالوكاالت التي تعمل منفردة .يُقصد من هذه المبادئ التوجيهية الخاصة

الخدمات األساسية تتضمن مجموعة اساسية من الخدمات المقدمة من ِقبل
قطاعات الرعاية الصحية والخدمة االجتماعية والشرطة والعدالة .يجب أن
تضمن الخدمات ،كح ٍد أدنى ،حقوق وسالمة ورفاه أي امرأة أو فتاة تتعرض
للعنف القائم على نوع الجنس.
العنف القائم على نوع الجنس هو «أي عمل من أعمال العنف الموجه ضد
2
امرأة لكونها امرأة أو الذي يؤثر على النساء بصورة غير متناسبة».

ُنسق.
بحوكمة الخدمات األساسية وتنسيقها ضمان تحقيق فوائد النهج الم َّ

حوكمة التنسيق تتضمن مكونين رئيسيين .المكون األول هو إنشاء القوانين
والسياسات المطلوبة لتنفيذ ودعم تنسيق الخدمات األساسية للقضاء على العنف
ضد النساء والفتيات أو االستجابة له .المكون الثاني هو عملية إخضاع أصحاب
المصلحة للمساءلة عن تنفيذ التزاماتهم في استجاباتهم المنسقة للعنف ضد
النساء والفتيات والرقابة والرصد والتقييم المستمرين الستجاباتهم المنسقة .يتم
تنفيذ الحوكمة على كل من المستويين الوطني والمحلي.

1.2

الغرض من المبادئ التوجيهية ونطاقها

الغرض من المبادئ التوجيهية هو دعم البلدان في تقديم الخدمات لجميع
النساء والفتيات من الضحايا والناجيات من العنف ،في نطاق واسع من البيئات
واألوضاع1 .المبادئ التوجيهية مصممة لضمان تنسيق الخدمات من جميع
القطاعات وأن تتم إدارتها لكي تستجيب بصورة شاملة ،ولضمان أن ّ
تركز
على النساء واألطفال ،وأن تكون مسؤولة أمام الضحايا والناجيات وأمام
بعضها البعض.

ً
شيوعا
عنف الشريك الحميم هو “أكثر أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة
على مستوى العالم . . .ويشمل سلسلة من أعمال اإلكراه جنسيًا ونفسيًا وبدنيًا
التي يمارسها ضد نساء البالغات ومراهقات شركاء حميمون حاليون أو

   1ال تنطبق العناصر ومعايير الجودة والمبادئ التوجيهية على البيئات اإلنسانية،
والتي تتطلب مجموعة مختلفة من االعتبارات.

  2السيداو ،التوصية العامة رقم  ،19الفقرة .6
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1.4

سابقون ،دون موافقتهن .يشمل العنف البدني استخدام القوة البدنية أو القوة
المادية أو سالح عن قصد إليذاء أو جرح المرأة .ويشمل العنف الجنسي
االتصال الجنسي اعتداءً ،أي جعل المرأة تمارس العمل الجنسي دون موافقتها،
ومحاولة الجماع أو إكماله مع امرأة مريضة أو معوقة أو تحت ضغط أو تحت
تأثير المشروبات الكحولية أو مخدرات أخرى .ويشمل العنف النفسي السيطرة
على المرأة أو عزلها ،وإذاللها أو إحراجها .يشمل العنف الجنسي حرمان
3
المرأة من الحصول على الموارد األساسية والتحكم بها».

أهمية التنسيق والحوكمة
إن التنسيق وحوكمته عبارة عن مجموعة من الوظائف المتداخلة التي تتبادل
المعلومات وتساعد بعضها البعض بصورة مستمرة .يتم التنسيق على المستوى
الرسمي وغير الرسمي بما يتفق مع القوانين والسياسات .ولكن ،ينبغي أن تستند
القوانين والسياسات إلى أفضل الممارسات الموضوعة باستخدام المعايير والنظم
القياسية الدولية ،واألدلة والدروس المستفادة من خالل الخبرة المباشرة في
التنسيق .ينبغي أن تحدد وظيفة المساءلة الخاصة بالحوكمة نقاط القوة والضعف
تحسن القوانين والسياسات والممارسات.
في التنسيق وأن تؤدي إلى تعديالت ِّ

فرق االستجابة متعددة التخصصات هي مجموعات من أصحاب المصلحة
ُنسقة لالستجابة للعنف ضد النساء والفتيات
دخلت في اتفاقات للعمل بطريقة م َّ
داخل المجتمع المحلي .تركز هذه الفرق على ضمان االستجابة الفعالة للحاالت
ُ
سهم في صنع السياسات.
الفردية وقد ت ِ

تنبع أهمية االستجابة المنسقة من أنها أكثر فعالية في الحفاظ على سالمة
الضحايا/الناجيات من العنف وإخضاع المجرمين للمساءلة من الوضع الذي
تعمل فيه مختلف قطاعات المجتمع بصورة منعزلة لمجابهة المسألة .يوفر
لكل من الضحايا/الناجيات ،وللوكاالت والمؤسسات التي
التنسيق فوائد ٍ
تستجيب للعنف ضد النساء ولمجتمعاتهن المحلية.

العنف الجنسي الذي يرتكبه شخص غير شريك «عنف يرتكبه قريب للمرأة
أو صديق ،أو رجل معروف لديها ،أو جار ،أو زميل عمل ،أو غريب» 4.وهو
يشمل اإلجبار على القيام بأي أعمال جنسية غير مرغوب فيها ،والتحرش
الجنسي والعنف المرتكب ضد النساء والفتيات بصورة متكررة من ِقبل مجرم
معروف لهن ،بما في ذلك في المجاالت العامة ،وفي المدرسة وفي مكان العمل
وفي المجتمع المحلي.

المنسقة إلى زيادة األمان ،من خالل
بالنسبة للضحايا/الناجيات ،تؤدي االستجابة َّ
المنسقة للضحايا/
جعلهن محور أي تدخل أو استجابة مؤسسية .تتيح االستجابة َّ
الناجيات الوصول إلى ممارسين مزودين بالمعلومات والمهارات يشاركون
المنسقة التعرف على
معارفهم في بيئة مخصصة وداعمة .تستطيع االستجابة
َّ
االحتياجات المتعددة للضحايا/الناجيات ،والتي يمكن أن تُلبى من خالل وضع
الخدمات وشبكات اإلحالة في مكان واحد .يمكن أن يؤدي تبادل المعلومات بين
الوكاالت إلى تقليل عدد المرات التي يُطلب فيها من الضحايا والناجيات أن
يروين حكاياتهن ،وبالتالي يقلل من مخاطر تكرار الصدمة .إن وجود نماذج
الرعاية المتكاملة يعني زيادة احتمال أن تتم تلبية احتياجات الناجية ،سواء كانت
احتياجات نفسية او صحة جنسية أوغيرها ،بصورة شاملة .باإلضافة إلى ذلك،
يمكن دمج حق المرأة في االستقالل المالي واالجتماعي ،والتي يمكن أن تقلل
حسن قدراتهن على الهروب بعد
من خطرتعرضهن لالنتهاكات في المستقبل وتُ ِّ
المنسقة للعنف ضد النساء والفتيات.
حدوثه ،ضمن االستجابات َّ

المبادئ التوجيهية الخاصة بالجودة تدعم تقديم وتنفيذ العناصر األساسية من
الخدمات األساسية لضمان أنها فعالة ،وذات جودة كافية وتتناول احتياجات
النساء والفتيات .توفر المبادئ التوجيهية الخاصة بالجودة ‘الكيفية‘ التي تجعل
الخدمات تقدم من خالل نهج قائم على حقوق اإلنسان ،ومراعي لالعتبارات
الثقافية ويقوم بتمكين المرأة .وهي تستند إلى المعايير الدولية وتُكملها وتعكس
أفضل الممارسات المعترف بها في االستجابة للعنف القائم على نوع الجنس.
أصحاب المصلحة هم جميع المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني
والوكاالت التي لها دور في االستجابة للعنف ضد النساء والفتيات على جميع
مستويات الحكومة والمجتمع المدني .يتضمن أصحاب المصلحة الرئيسيون
الضحايا والناجيات وممثليهن ،والخدمات االجتماعية وقطاع الرعاية الصحية
ومقدمي المساعدة القانونية والشرطة والمدعين العموم ،والقضاة ووكاالت
حماية الطفل ،وقطاع التعليم من بين قطاعات أخرى.

المنسقة التي تقدمها المؤسسات والوكاالت استجابة للعنف
إن االستجابة
َّ
ضد النساء والفتيات وتجعلها أكثر فعالية .عن طريق االلتزام بالحد األدنى
ً
اتساقا .يعني
من المعايير ،يمكن للوكاالت الشريكة أن تقدم استجابات أكثر
الوضوح بشأن األدوار والمسؤوليات أنه يمكن لكل قطاع أن يتفوق في مجال
خبراته ،ويُستكمل عمل كل شخص مهني من خالل عمل الوكاالت األخرى
واألشخاص المهنيين اآلخرين .يؤدي التنسيق مع القطاعات األخرى إلى
تحسين قدرة منظومة العدالة الجنائية على إخضاع مرتكبي الجرائم للمساءلة.
تضمن البروتوكوالت المشتركة اتصاالت واضحة وشفافة وآليات للمساءلة
بين الوكاالت .يعني التنسيق إمكانية تقديم رسائل واستجابات متسقة للضحايا/
الناجيات ومرتكبي الجرائم والمجتمعات المحلية .يمكن ألنظمة البيانات
المشتركة أن تدعم إدارة الحاالت الفردية مثل ضمان استجابة مناسبة لنتائج
تقييم المخاطر المستمر ،ويمكن أن تكون بمثابة مصدر معلومات لرصد
البرنامج وتقييمه.

الضحية  /الناجية مصطلح يشير إلى النساء والفتيات الالتي تعرضن
أو يتعرضن للعنف القائم على نوع الجنس ليعكس ً
كال من المصطلحات
المستخدمة في العملية القانونية ووكالة هؤالء النساء والفتيات في السعي
5
للحصول على الخدمات األساسية.
العنف ضد المرأة  يعني «أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ،ويترتب عليه،
أو يرجح أن يترتب عليه ،أذى أو معاناة للمرأة ،سواء من الناحية الجسمانية
أو الجنسية أو النفسية ،بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو
6
الحرمان التعسفي من الحرية ،سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.
 3دراسة األمين العام لألمم المتحدة ،المالحظة رقم  1أعاله ،الفقرتان .112 - 111
 4المرجع السابق في الفقرة .128
 5تشير دراسة األمين العام ،المذكورة في المالحظة رقم  1أعاله ،إلى النقاش المستمر
بشأن مصطلحي الضحية والناجية .ويزعم البعض أنه ينبغي تجنب مصطلح «الضحية»
نظرا ألنه يعني ضمنيًا السلبية والضعف واالستضعاف الكامن ،وال يدرك واقع قدرة
ً
نظرا
النساء على التكيف والوكالة .بالنسبة لآلخرين ،يمثل مصطلح «الناجية» إشكاليةً ،
كن ً
ألنه ينكر شعور التعرض لألذى الذي تتعرض له النساء الالتي ّ
أهدافا لجرائم
العنف» .لذلك ،فإن هذه المبادئ التوجيهية تستخدم مصطلح «الضحية/الناجية».
 6إعالن القضاء على العنف ضد المرأة ،المادة .1

يؤدي التنسيق إلى زيادة أثر البرامج ونطاقها ،بتكلفة أقل من خالل تجميع
الموارد المالية والبشرية ومن خالل خفض ازدواجية الجهود .يوفر التنسيق
فرصا لتبادل الموارد والمعارف القائمة على الممارسة واالبتكارات
ً
واألبحاث.
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وموحدة
بالنسبة للمجتمعات المحلية ،يُرسل التنسيق رسائل واضحة ومتسقة
َّ
مفادها أن العنف ضد المرأة يؤخذ على محمل الجد ،سواء من خالل حماية
الضحايا/الناجيات ومساعدتهن أو من خالل ردع مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم.
يمكن أن يؤدي التنسيق إلى زيادة وعي المجتمع المحلي بإتاحة الخدمات لدعم
الضحايا/الناجيات وأن يرسل رسالة مفادها أنه لن يتم التهاون مع العنف ضد

فرصا أكثر للتحدث بصراحة  -بالنسبة للنساء عن تجاربهن
النساء .يوفر التنسيق ً
مع العنف وبالنسبة ألفراد المجتمع المحلي ،بما في ذلك الرجال والفتيان ،عن
أثر العنف ضد النساء عليهم وعلى أسرهم .توفر االستراتيجيات التشاركية في
المجتمع المحلي ،حيث يوضع العنف ضد النساء في إطار قضايا حقوق اإلنسان
فرصا للتعاون مع العاملين في قضايا العدالة االجتماعية األخرى.
والمساواةً ،

1.5

سقة
المكونات المشتركة لالستجابة ال ُمن َّ

زيادة الوعي بحقوق
الضحايا والناجين

زيادة فرص
الحصول على
وتحسين تقديم
الخدمات

تغيير سياسات
وممارسات
المؤسسات

المنسقة على مزيج من األمور التالية
عادة ما تنطوي االستجابات َّ

تعزيز العالقات
المشتركة بين
الوكاالت

عادة ما يتم تحسين الشراكات بين القطاعات والوكاالت من خالل الوسائل
التالية

• إطار للتعاون متعدد القطاعات بين الوكاالت

• اجتماعات منتظمة وجهًا لوجه

• لجنة تنسيق أو هيئة لرصد التقدم المحرز ووضع السياسات

• سياسات وبروتوكوالت مشتركة تضعها الوكاالت الرئيسية

• آليات إلدارة المجرمين والعمل معهم ومعاقبتهم

• التخطيط المشترك لألنشطة والتدخالت

• خدمات للناجيات ،مثل الدعم في مجاالت الصحة والمأوى ،والدعوة ،بما في ذلك
إدماج سبل االنتصاف الخاصة بالحماية المدنية ضمن عملية العدالة الجنائية

• التدريب المشترك للموظفين في المنظمات/القطاعات الشريكة
• تبادل المعلومات بشأن الناجيات ومرتكبي الجرائم ،مع احترام الخصوصية
وضمان السالمة
• جمع البيانات بصورة مستمرة لرصد تقدم الحالة ونتائجها ،وتحديد الممارسات
الجيدة والسيئة

قد تكون الجهة المسؤولة عن التنسيق هي

المنسقة متعددة التخصصات
تتطلب االستجابات َّ

• جهة مستقلة أو وكالة متخصصة يكون دورها التنسيق بين الجهات الفاعلة
الرئيسية

• المشاركة الفعالة من ِقبل نطاق من أصحاب المصلحة
• االتفاق بشأن أكثر الطرق فعالية لالستجابة للعنف ضد النساء

• تحالف من الوكاالت التي تلتقي بانتظام ،ويُعرف ً
أيضا باسم المجلس ،أو اللجنة
أو فريق العمل

• التعاون واالتصاالت وتبادل المعلومات بين الوكاالت

• جهة رفيعة المستوى ،تتضمن الوزراء و/أو التنفيذيين من المؤسسات الرئيسية
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الفصل رقم .2

إطار حزمة الخدمات األساسية

الخدمات األساسية والتي تحدد الحد األدنى على اإلطالق المطلوب من
الخدمات لضمان حقوق اإلنسان والسالمة والرفاه ألي امرأة أو فتاة أو طفل
تعرضوا لعنف الشريك الحميم و/أو العنف الجنسي الذي يرتكبه شخص
غير شريك.

يتضمن إطار المبادئ التوجيهية لتقديم خدمات اجتماعية أساسية عالية الجودة
أربعة مكونات مرتبطة ببعضها البعض:
المبادئ والتي يستند إليها تقديم جميع الخدمات األساسية.
الخصائص المشتركة والتي تصف ً
نطاقا من األنشطة والنُهُج المشتركة عبر
جميع المجاالت والتي تدعم أداء الوظائف وتقديم الخدمات بفعالية.

العناصر التأسيسية التي يجب أن توجد لدعم تقديم كل خدمة من الخدمات
األساسية.

حزمة الخدمات األساسية :شكل اإلطار اإلجمالي
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الفصل رقم :3

المبادئ التوجيهية لإلجراءات األساسية للتنسيق
وحوكمته
تشمل

المبادئ

التوجيهية

لإلجراءات

األساسية

وحوكمته على مستويين:

للتنسيق

دورا رئيسيًا في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات
المستوى الوطني  -اإلجراءات بين الوزارات التي تلعب ً
المستوى المحلي  -اإلجراءات بين أصحاب المصلحة على المستوى المحلي

3.1

المبادئ التوجيهية للتنسيق وحوكمته للخدمات األساسية على المستوى الوطني
اإلجراء األساسي .1 :القانون وصنع السياسات
تعتبر القوانين والسياسات التي تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير والنظم القياسية الدولية ،أساسية إلرشاد العمليات الرسمية وغير الرسمية التي يستند إليها التنسيق
وحوكمته .وينبغي أن تستمد المعلومات من األدلة والدروس المستفادة من خالل الخبرات المباشرة في مجال التنسيق

العناصر األساسية

1.1
القوانين والسياسات التي
تتناول العنف ضد النساء
والفتيات

المبادئ التوجيهية
• ضمان أن تستند جميع القوانين والسياسات إلى المعلومات المستنيرة بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز
• ضمان أن تستند االستجابات للعنف ضد النساء إلى نهج يركز على الضحية وإلى معايير حقوق اإلنسان بالنسبة لسالمة الضحية
ومساءلة المجرم
• التصدي لجميع أشكال العنف ض النساء مع ضمان تخصيص االستجابات ً
طبقا لصور العنف المحددة
• ضمان نهج تشاركي/شامل حيال القانون وصنع السياسات من خالل دمج المعارف والتعليقات من الضحايا/الناجيات ،والمنظمات
غير الحكومية واآلخرين م َمن يعملون بصورة مباشرة مع
الضحية/الناجية ومرتكبي الجرائم.
• إنشاء وتقوية الوكاالت والمنظمات الحكومية وغيرها من الهياكل التي لها دور في االستجابة للعنف ضد النساء
• دمج خبرات مبادرات التنسيق الوطني والمحلي في صنع السياسات الوطنية.

1.2
القوانين والسياسات الخاصة
بتنسيق الخدمات األساسية
على المستويين الوطني
والمحلي

• إنشاء إطار قانوني وسياسي للتنسيق يستند إلى أفضل الممارسات التي تدمج الفهم المشترك للعنف ضد النساء والتي يمكن مواءمتها
مع االحتياجات القطرية.
• وضع و/أو تحديث خطط العمل الوطنية لتحديد آليات وموازنات لتنسيق الخدمات األساسية.
• اإللزام بالتعاون بين الوكاالت التي تتصدى للعنف ضد النساء.
• تحديد مسؤوليات التنسيق المحددة للوكاالت المنفردة ،بما في ذلك المنظمات النسائية.
• اإللزام بتبادل المعلومات المناسبة بين الوكاالت التي تعطي أولوية لمساءلة المجرم ولحماية السرية للضحايا/الناجيات.
• تحديد مسؤوليات توفير الموارد المالية
• منع اإلبالغ اإللزامي عن الحاالت الفردية بين الوكاالت القائمة بالتنسيق إال في حاالت الخطر المباشر ،أو الضحايا من األطفال أو
التعرض للخطر على نحو خاص1.
• اإللزام باإلتاحة الكافية لخدمات الشرطة والعدالة ،والخدمات االجتماعية وخدمات الرعاية الصحية لتلبية احتياجات الضحايا
والناجيات7.
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اإلجراء األساسي .2 :اعتماد الموارد وتخصيصها
يتطلب التنسيق وحوكمته موارد مناسبة لضمان توافر الخبرات الفنية واألنظمة والعمليات والسلطة لتنفيذ الوظائف واإلجراءات المطلوبة.

العناصر األساسية
2.1
التمويل المناسب وغيره من
الموارد للتنسيق وحوكمته

المبادئ التوجيهية
• توفير الدعم المناسب ،سواء من الموارد المالية أو الموظفين أو الخبرات أو الدعم الفني على المستوى الوطني لتنسيق صنع
السياسات.
• توفير الموارد الكافية على المستوى الوطني لتقديم وتنسيق وتمويل
الخدمات وتنفيذ القوانين والسياسات بفعالية.
• إعطاء أولوية للتمويل والموارد بالنسبة للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكينها من تولي القيادة في توفير وتنسيق
الخدمات.
• تمويل األبحاث التي تهدف إلى رصد آليات التنسيق ونتائج تقديم الخدمات المنسقة وتحديد مدى فعاليتها.
• توفير مبادئ توجيهية لتقدير تكلفة تنسيق الخدمات.
• إنشاء آليات لضمان توافر التمويل في الوقت المناسب.
• ضمان المشاركة الواسعة والشفافية في عملية تخصيص الموازنات.
• تتبع إنفاق الموارد لتعزيز المساءلة.
• وضع حشد الموارد في االعتبار حيثما كانت الموارد الرئيسية غير موجودة.

2.2
التنسيق بين جهات صنع
السياسات ذات الصلة على
المستوى الوطني

• تعزيز فهم مشترك بين جميع مقدمي الخدمات األساسية ألسباب وعواقب العنف ضد النساء والفتيات.
• دمج قضايا العنف ضد النساء والفتيات عبر جميع مجاالت السياسات ذات الصلة بما في ذلك إنشاء وتقوية جهات القطاع العام
المخصصة لحقوق المرأة.
• تحديد ومجابهة العوائق التي تحول دون التنسيق الفعال على مستويات صنع السياسات وتنفيذها.
• تحقيق االتساق بين رسائل تثقيف الجمهور.

اإلجراء األساسي .3 :وضع المعايير وإنشاء االستجابات المنسقة على المستوى المحلي
المنسقة وهي هامة في توضيح التوقعات المطلوبة من األنظمة المنسقة ،وأصحاب المصلحة
تساعد المعايير في إنشاء آليات وعمليات متسقة لدعم المساءلة واالستجابات َّ
المشاركين في جهود التنسيق.
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العناصر األساسية

3.1
معايير إنشاء االستجابة
المنسقة المحلية
َّ

المبادئ التوجيهية
• اتفاق المشاركين على فهم مشترك للعنف ضد النساء والفتيات.
• االتفاق على األهداف األولية :سالمة الضحية ،ومساءلة المجرم ،ومساءلة الوكالة.
• دور الضحايا والناجيات وممثليهم كقيادة للعملية و/أو مصدر معلوماتها الرئيسي دون التسبب في خطر على سالمتهم.
• االتفاق على أن مؤسسات الدولة ،وليس الضحايا/الناجيات ،هي المسؤولة عن التصدي للعنف.
• المتطلبات األساسية للبروتوكوالت/مذكرات التفاهم للتنسيق المحلي ،بما في ذلك العالقات
التعاونية وتنسيق الخدمات.
المنسقة.
• أدوار ومسؤوليات الوكاالت واألشخاص المشاركين في االستجابة َّ
• المعايير المحددة الحتياجات الفتيات.
• تخصيص الموارد للتنسيق من ِقبل الوكاالت المشاركة.
• استخدام الموارد بكفاءة عن طريق تجنّب االزدواجية غير الالزمة في الخدمات.
• مشاركة جميع األطراف الحاسمة8.
• دور الضحايا/الناجيات وممثليهم كمصدر رئيسي للمعلومات دون التسبب في خطر على سالمتهم.
كاف أو المهمّشة.
• مشاركة الفئات الممثلة بشكل غير ٍ
• تحديد المناصرين في المجتمع المحلي ودعم وتقوية جهودهم.
• تعزيز وعي المجتمع المحلي بالعنف ضد النساء والفتيات
وإتاحة الخدمات األساسية.

3.2
معايير مسالة الوكاالت عن
التنسيق

• استخدام استراتيجيات وتدخالت آمنة وفعالة وتستند إلى أفضل الممارسات.
• تحديد أدوار الوكاالت المشاركة.
• إجراء عمليات تدقيق داخلية وخارجية لضمان مساءلة الوكالة عن تنفيذ التنسيق.
• مشاركة أصحاب المصلحة على نطاق واسع
• تحديد العوائق التي تواجه السالمة والخدمات واالحتياجات غير الملباة بنا ًء على تعليقات الضحية/الناجية.
• رصد تنسيق االستجابة من ِقبل الشرطة وقطاع العدالة ،وقطاع الخدمات االجتماعية
والرعاية الصحية.
• متابعة الحاالت لمعرفة النتائج وتحسين االستجابات (بما في ذلك مراجعة الوفيات لتقليل خطر حوادث القتل في المستقبل).
• إنشاء نظام تتبع مشترك بين الوكاالت لتيسير تبادل المعلومات
ومتابعة التقدم المحرز مع الضحية/الناجية.
• اعتماد وإنفاذ سلوك أخالقي ألفراد طاقم العمل والمتطوعين في الوكاالت المشاركة.

3.3
أنظمة تسجيل البيانات
واإلبالغ عنها

• االتفاق على مصطلحات مشتركة لجميع عمليات التسجيل واإلبالغ.
• إلزام كل وكالة بالحفاظ على البيانات للرصد والتقييم.
• الحصول على موافقة الضحايا والناجيات قبل تسجيل أية معلومات تحدد الهوية.
• حماية سرية وخصوصية الضحايا والناجيات عند جمع المعلومات التي تحدد الهوية وتسجيلها واإلبالغ عنها.
• السماح بإتاحة الوصول إلى المعلومات التي تحدد الهوية لألفراد والجهات ذات الحاجة الواضحة.
• االحتفاظ بالبيانات التي تحدد الهوية بصورة آمنة.
• إخالء مصدر البيانات المستخدمة ألغراض الرصد والتقييم.
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اإلجراء األساسي .4 :النُ ُهج الشاملة الستجابة التنسيق
المنسقة أنها تأخذ في االعتبار تباين تجارب واحتياجات النساء والفتيات الالتي يتعرضن للعنف في تصميم ورصد
يجب أن تضمن عملية التصميم والرصد لالستجابات َّ
المنسقة وذلك من خالل تشجيع مشاركتهن في مثل هذه األنشطة.
االستجابات َّ

العناصر األساسية
4.1
آليات التنسيق

المبادئ التوجيهية
• فهم كيفية تأثير العنف ضد النساء والفتيات على المجتمعات المحلية المختلفة بطرق متباينة (وبخاصة النساء والفتيات الالتي يعانين من
مختلف صور التمييز) على جميع مستويات صنع السياسات والتنسيق.
• وضع نماذج لرسم الخرائط/الجرد لتحديد الفئات المهمشة والضعيفة.
• تضمين تمثيل الفئات المهمّشة والضعيفة في جميع مراحل صنع السياسات والتنسيق (التخطيط وصنع السياسات والتنفيذ والرصد
والتقييم).
• ضمان االستماع ألصوات النساء والفتيات الصغيرات باهتمام لمعرفة نقاط الضعف الخاصة التي يواجهنها.
• تخصيص االستراتيجيات التي تستهدف القضايا المحددة التي تتعرض لها الفئات المختلفة.
• اإلقرار بالخطر المحتمل لمشاركة الضحايا/الناجيات ومجابهته.
• تحليل البيانات لتحديد أوجه الضعف للفئات المحددة.
• اعتماد عمليات لتحديد العواقب غير المقصودة لضمان دقة االفتراضات وتطوير العملية.

اإلجراء األساسي .5 :تيسير تطوير القدرات لصانعي السياسات وغيرهم من صناع القرار بشأن االستجابات المنسقة
سوف تتطلب المؤسسات والمنظمات وموظفيها الدعم والتدريب لضمان فعالية جهود التنسيق .يمكن أن يكون التدريب المشترك أو متعدد القطاعات فعّاال في المساعدة على
اكتساب المهنيين العاملين في قطاعات مختلفة لفهم موُحد بشأن العنف ضد النساء والفتيات وأن يتاح لهم الوصول إلى األدلة المعاصرة بشأن االستجابات الفعالة.

العناصر األساسية
 5.1تطوير القدرات

المبادئ التوجيهية
• توفير الموارد واإلرشادات الالزمة لتحقيق االستقرار التنظيمي والمالي وجودة البرامج ونموها.
المنسقة للعنف ضد النساء والفتيات.
• توفير التدريب لصانعي السياسات الوطنية واإلقليمية بشأن االستجابة َّ
• تضمين أو دمج بناء القدرات بشأن التنسيق مع مبادرات بناء القدرات األخرى الجارية ،بما في ذلك المبادرات المشتركة بين
القطاعات.

 5.2معايير التدريب متعدد
القطاعات والتدريب المشترك
بين القطاعات

دورا قياديًا في وضع وتنفيذ التدريب لجميع األنظمة والجهات الفاعلة ومقدمي الخدمات.
• حيثما أمكن ،يُعطى لممثلي الضحية/الناجية ً
ُسهم تدخل كل قطاع في تحسين سالمة
• استناد التدريب إلى الفهم المشترك للعنف ضد النساء والفتيات والتعريفات المشتركة وكيف ي ِ
الضحية/الناجية.
• تعليم أساليب التنسيق الفعال.
• اإللزام بأن يكون التدريب منتظمًا لضمان تضمين المعارف والممارسات الجيدة الجديدة في االستجابات للعنف ضد النساء والفتيات.

اإلجراء األساسي .6 :رصد وتقييم التنسيق على المستويات الوطنية والمحلية
المنسقة ومشاركة أصحاب المصلحة في
يوفر الرصد والتقييم ً
ُنسقة .تتيح مشاركة نتائج الرصد والتقييم تحسين االستجابات َّ
فرصا لفهم وتعلم كيفية عمل األنظمة الم َّ
التحسينات واتخاذ القرارات بشأنها.
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العناصر األساسية

6.1
معايير الرصد والتقييم على
المستويين الوطني والمحلي

المبادئ التوجيهية
• تحديد أهداف واقعية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
• استخدام مؤشرات نوعية وكمّية لفعالية التنسيق.
• إنشاء أنظمة لقياس مدى تحقيق األهداف.
• تضمين بيانات خط األساس ،حيثما أمكن ،في أنظمة القياس.
المنسقة.
• تحليل نتائج االستجابة َّ
• تحديد العوائق التي تحول دون التنسيق الناجح والحلول الممكنة لها.
• تضمين الدروس المستفادة في السياسات والممارسات المستقبلية.

6.2
تبادل الممارسات الجيدة
ونتائج الرصد والتقييم
واإلبالغ عنها
6.3
الشفافية مع الحفاظ على
السرية وتقليل المخاطر

• تحديد أفضل الممارسات والدروس المستفادة.
• تحديد المشكالت والحلول الممكنة لها.
• تطبيق المعلومات المستفادة من الرصد والتقييم المحليين لتوفير المعلومات لجدول األعمال الوطني
• إتاحة المبادئ التوجيهية والمعايير والسياسات على نطاق واسع
مبسطة في المبادئ التوجيهية والمعايير والسياسات.
• استخدام لغة َّ
• إتاحة المبادئ التوجيهية والمعايير والسياسات بجميع اللغات المستخدمة في المجتمع المحلي.
• إتاحة نتائج رصد عملية التنسيق وتقييمها للجمهور.
• إتاحة نتائج أثر التنسيق على الفئات المهمَّشة والضعيفة بطريقة يسهل الوصول إليها بالنسبة لهذه الفئات.
• تحديد مدى المشكلة في تقارير تنشر دوريًا :على سبيل المثال ،إتاحة خدمات الضحايا والناجيات ،واستخدام الضحية/الناجية للخدمات،
وكيفية إخضاع مرتكبي الجرائم للمساءلة.

3.2

المبادئ التوجيهية للتنسيق وحوكمته للخدمات األساسية على المستوى المحلي
اإلجراء األساسي .1 :إنشاء هيكل رسمي للتنسيق وحوكمته على المستوى المحلي
تدعم الهياكل الرسمية للتنسيق وحوكمته على المستوى المحلي مشاركة المؤسسات والمنظمات المحلية وتمكين آليات قوية يمكن فهمها من ِقبل أصحاب المصلحة
والمجتمع المحلي وتخضع للمساءلة أمامهم.

العناصر األساسية

1.1
معايير التنسيق

المبادئ التوجيهية
يجب أن تضمن الهياكل الرسمية المعايير التالية:
• تتسق مع معايير حقوق اإلنسان الدولية.
• اتباع نهج يركز على الضحية/الناجية يستند إلى حقوق اإلنسان للنساء والفتيات في أن يعشن حياة خالية من العنف.
• تضمين مساءلة مرتكب الجريمة.
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اإلجراء األساسي .2 :تنفيذ التنسيق وحوكمته
ينبغي أن يسترشد التنفيذ الفعّال للتنسيق وحوكمته على المستوى المحلي بخطة عمل تتسق مع االستراتيجية على المستوى الوطني وتوضع من خالل عمليات تشاورية.
سوف تدعم االتفاقات وإجراءات التشغيل القياسية ،المتبادلة بين المنظمات المشاركة والمتاحة للمجتمعات المحلية ،العمل الفعال لجهود التنسيق المحلية.

العناصر األساسية

2.1
خطة العمل

المبادئ التوجيهية
ينبغي أن تحقق خطة العمل على المستوى المحلي:
• اإلتساق مع القوانين واالستراتيجية الوطنية ومعايير التنسيق وحوكمته.
• تحديد االحتياجات والفجوات المحلية.
• يتم وضعها باستخدام عملية تشاورية يشارك فيها أصحاب المصلحة الرئيسيون ،وبخاصة الضحايا/الناجيات وممثليهن.
• تحديد األولويات.
• تحديد أنشطة محددة ليتم تنفيذها  -بما في ذلك الخطوط الزمنية ،ومسؤوليات الوكاالت المنفردة ،والموارد الالزمة ،ومؤشرات
قياس التقدم.
• تحديد الموارد الممكنة وبذل الجهود للحصول عليها.
• إنشاء روابط مع االستجابات المحلية األخرى للعنف ضد النساء والفتيات.
• إطالع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة الذين لم يشاركوا في وضع خطة العمل.

2.2
االتفاقات لعضوية الوكالة
ومشاركتها في آليات التنسيق

• وضع مهمة ورؤية آللية التنسيق بشأن الفهم المشترك للعنف ضد النساء والفتيات.
• تحديد تكوين آلية التنسيق (بما في ذلك ممثلي قطاعات العدالة والخدمات االجتماعية والرعاية الصحية والمجتمع المدني بما في
ذلك الفئات المهمشة وغيرها من األطراف ذات الصلة).
• اشتراط أن يكون لممثلي الوكالة سلطة اتخاذ القرار بالنيابة عن وكاالتهم.
• تحديد أدوار ومسؤوليات الممثلين.
• االتفاق على رئاسة األعضاء ومدتها.
• إنشاء جدول زمني لالجتماعات.
• إنشاء عملية صنع القرار.
• اعتمد عملية للمساءلة وتسوية الشكاوى.
• إنشاء عملية استعراض لعمل آلية التنسيق ،بما في ذلك األطر الزمنية إلتمام العمل.
• إنشاء قواعد للمجموعات (مثل السرية).
• االلتزام بتبادل المعلومات مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة الذين تم تحديدهم.
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2.3
عملية إدارة الحالة/استعراض
الحالة

• إعطاء األولوية لسالمة الضحية/الناجية على الحفاظ على األسرة أو غيره من األهداف.
• تمكين مشاركة الضحية والناجية من خالل خيارات مستنيرة (مثل الحق في تقرير الخدمات التي ترغب في الوصول إليها وما إذا
كانت ستشارك في عملية العدالة).
• توفير خدمات متاحة للضحايا/الناجيات تأخذ في االعتبار اإلتاحة الجغرافية والتكلفة المعقولة وإتاحة مقدمي الخدمات
والمعلومات التي يسهل فهمها وما إلى ذلك.
• ضمان تقييم المخاطر والتخطيط للسالمة باستمرار.
• االتفاق على االستجابة للمخاطر المرتفعة.
• ضمان إنشاء عمليات تقر باحتياجات األطفال من ضحايا العنف ،سواء بصورة مباشرة أوغير مباشرة (نتيجة العنف ضد أحد
الوالدين).
• ضمان تدريب مقدمي الخدمات ومهارتهم.
• توفير الفرص للتدريب المشترك بين القطاعات.
• ضمان استجابة حاسمة ومناسبة للعنف من قبل مقدمي الخدمات ومخالفة أوامر المحكمة.

2.4
إجراءات التشغيل القياسية آلليات
التنسيق

• وضع خرائط لمقدمي الخدمة المحليين.
• خلق فهم ومبادئ موحدة لتقديم الخدمة بين مقدمي الخدمة.
• إنشاء بروتوكول لإلحالة والتفاعالت بين مقدمي الخدمة.
• إجراء التدريب عبر القطاعات ً
طبقا للمعايير المتفق عليها.
• تطوير روابط مع األطراف الثالثة (مثل المدارس).
• ممارسة الشفافية في ظل متطلبات السرية.

2.5
وعي المجتمع المحلي بالعنف
ضد النساء والفتيات

• ضمان إجراء أنشطة توعية المجتمع المحلية (على سبيل المثال ،إعالنات الخدمات العامة في التليفزيون واإلذاعة ورسائل
وسائل التواصل االجتماعي والالفتات وإصدارات التقارير).

2.6
الرصد والتقييم

• تحديد الغرض والنطاق والخط الزمني للرصد والتقييم.
المنسقة في مجال العنف ضد النساء والفتيات.
• تركيز الرصد والتقييم على أداء االستجابة َّ
• تحقيق االتساق مع إطار الرصد والتقييم الوطني.
• تحديد خطوط األساس والمؤشرات لقياس التقدم المحرز.
• إلزام الوكاالت بجمع وتبادل البيانات المتفق عليها.
• تطوير القدرات والموارد للرصد والتقييم.
• شمول الضحايا/الناجيات في عملية الرصد والتقييم.
• تتبع التمويل.
• إبالغ نتائج الرصد والتقييم إلى الجهة الرقابية الوطنية أو اإلقليمية.
• االمتثال لمتطلبات اإلبالغ الصادرة عن الجهة رفيعة المستوى.
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الفصل رقم .4

جدول المحتويات

يتم تنفيذ البرنامج متعدد القطاعات بشأن العنف ضد النساء باالشتراك
بين حكومة بنغالديش وحكومة الدنمارك في ظل وزارة شؤون المرأة
والطفلhttp://www.mspvaw.gov.bd .
«نموذج دولوث» عبارة عن طريقة دائمة التطور للتفكير بشأن كيفية
عمل المجتمع المحلي معًا إلنهاء العنف المنزلي .نموذج دولوث .منذ
أوائل الثمانينات ،تبتكر دولوث  -وهو اسم لمجتمع محلي صغير في شمال
مينيسوتا ً -
طرقا إلخضاع المعتدين للمساءلة والحفاظ على سالمة الضحايا.
http://www.theduluthmodel.org
National Policy Framework Management Of
Sexual Offence Matters, Department of Justice and
Constitutional Development, Pretoria, South Africa.
http://www.justice.gov.za/vg/sxo/2012-draftNPF.pdf
ً
الحقا)
المنسقة (تصدر
وحدة وضع البرامج الخاصة باالستجابات
َّ
 مركز المعارف اإللكتروني إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات،(www.endevawnow.orgمتاح في يناير/كانون الثاني )2016
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