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 مفردات الدولة المدنية :

 من منظور النوع االجتماعي التربية المدنية في المدارس األردنية

 إعداد : جمال الخطيب باحث

 رئيس مركز البديل للدراسات واألبحاث

 : مدخل

ما زال مصطلح الجندر دون مستوى المعرفة في األوساط الشعبية والتعليمية وغيرها، ويستخدم 
مجال القضايا أو المشاريع التي تخص المرأة بالذات، فالنوع  البعض هذا المصطلح في

االجتماعي )الجندر(، يمثل األدوار االجتماعية ،وتتكرس هذه األدوار بناء على منظومة من 
القيم والعادات والموروثات االجتماعية، وتصبح بعد مرور الوقت أمرًا واقعًا، وال شك أن هذه 

ى استعداد للتعلم وتعديل السلوك اتجاه هذه المسألة ، ويتميز األدوار من صنع اإلنسان وهو عل
بقدرته على النمو والتحول من مجرد وحدة بيولوجية إلى كائن اجتماعي متحضر. وعليه، فإن 

ومع  ،دراسة ظاهرة النمو عند اإلنسان تتضمن جانبين: الجانب البيولوجي والجانب االجتماعي
البيولوجية وتأثيرها المباشر في سلوك الفرد، إال أن األمر أن البعض يقتصر ذلك على التغيرات 

 يتسع إلى الدراسة الشاملة لألطر الثقافية والعالقات االجتماعية التي يتفاعل الفرد داخلها.
 الجندر والتربية المدنية  : 

 ألفراد ، مما يعني ضرورةاوالدولة دور في سلوك  واألسرةتلعب الثقافة المجتمعية  والمدرسة 
التأثير على هذه األطراف لتغيير نمط السلوك السائد في المجتمع والذي أدى الى تراجع دور 

 اإلعالمالعديد من الدراسات حول تأثير  األردنفي ، وقد صدر المرأة التي تشكل نصف المجتمع
وأثر ذلك على  ،أخرى الالمنهجية في المدارس من جهة  واألنشطةمن جهة والمناهج التعليمية 

في مثال رسة السلطة الذكورية ، وتغييب دور المرأة في المجال العام ، وتتجلى تداعيات ذلك مما
وفي ،الذي يمتهن المرأة أحيانا ، والعنف الذي يبرز بين الحين واآلخر في الجامعات  اإلعالن

من الصور الدرامية التي تبث من خالل وسائل  وغير ذلك،  ننياو قالمالحقة الفتيات ، وكذلك 
 رة التنمية والتطور الديمقراطي .يفي دعم مس ألهميته، مما يستدعي معالجة ذلك  إلعالما

نقل المعرفة الالزمة لتحقيق التنمية والحفاظ على القيم  هوالتربية المدنية  إن الهدف من
طبيعة مستمرة   إلىتنتمي  إنها ،والسلوكيات  اإليجابية ، والتي تعكس الممارسة المتغيرة للمجتمع

سوق إنتهاءا بالمدرسة و ب مرورا وتبدأ  من األسرة  والموروث، ،يمكن تعلمه من قبل الجميع 
المفاهيم األساسية للتربية المدنية  على مفهوم الجندر في مجتمع ديمقراطي يتمثل في : ، فالعمل 
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 ، ولذلك من /ب/اتوطال /اتاحترام األدوار والمسؤوليات بين المواطنين نساء ورجال ومعلمين
المهم رفع مستوى االهتمام في المناهج المدرسية والسلوكيات الطالبية وكذلك المعلمين ودفعهم 

المساواة والعدالة  باتجاه سلوك مدني وحضاري بما يتعلق بمسألة النوع االجتماعي وترسيخ أسس
 .الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان في المجتمعات ، وفق المعايير الدولية  االجتماعية و

على  بل، فحسبإن مهمة التربية المدنية ، وبناء مواطن الغد ، ال تقتصر على القطاع التعليمي 
المجتمع بأكمله ، و يجب أن تشارك فيها جميع المؤسسات والجهات الفاعلة التي تؤثر في تكوين 

وسائل  المعرفة ، و المواقف والقيم من المواطنين ومن المدرسة إلى المنظمات غير الحكومية إلى
 من الجهات الفاعلة.  وغيرها الثقافية اإلعالم والهيئات الحكومية واألحزا/ب السياسية والهيئات

 مداخل قاعات الدراسة ، وبالتالي فهخاصة المعلمين هم الفئة األهم في العملية التعليمية إن 
استثمار تأثيرهم  أثيرتبالتالي ية المدنية و و أكثر انشغاال في نقل المفاهيم والمواقف والقيم والترب

رفع مستوى وعي  الطلبة من أجل تعزيز  ال بد منوإمكانياتهم  على مفهوم الجندر ، ولذلك 
تدريب مديري تأهيل و  ، ويأتي ذلك من خاللمفهوم الجندر في التربية المدنية داخل المدرسة 

وتوفير  التوعيةو التطوير يمكنهم من تدريب ذوي المسؤولية فالمعلمين ، و  المدارس والمشرفين
وثقافة التطوع تعزيز مفهوم  الجندر والمواطنة  يمكن  ، ومن خالل ذلك المعرفة الجديدة

البحث  ويمكن من اإلبداع واالبتكار من خاللوالمشاركة وأسس الحوار وقبول الرأي والرأي اآلخر 
لدى  تعديلها  أو وتغيير السلوكيات،والسياسات العامة في المجتمع واالحتياجات عن المشاكل 

الطلبة والتي نشأت بفعل التنشئة المجتمعية والموروث االجتماعي والسلطة الذكورية ، التي 
الطفل منذ الصغر ما يتعلمه والمثال على ذلك تمارس في كثير من األحيان في أجواء األسرة ،

ي يصغر أخته أو يقال للطفل الذكر الذ ، "ماما تطبخ"،  "بابا يعمل "يتم تلقينه على أن حيث 
برامج تغذي من الشاشات الصغيرة  هتعرض إضافة الى ما ،  "أضربها أنت رجل"بسنوات ..

 .النمطية للمرأة  الصور

والتأهيل على تقنيات التدريب  همتمكينوالمعلمين و  مديري المدارس ومساعديهمتدريب وتأهيل  إن
ومنظومة التعليم  ر التربية المدنيةفي إطا له دوروأساليب التدريس الحديثة واألنشطة الالمنهجية 

تعزيز  سوف يساهم،  على الطلبةهذه المنهجية  تطبيق  كما أن ، وبناء الدولة المدنية الحديثة 
المشاركة الفاعلة وتعزيز و واالحتياجات واألولويات معالجة المشاكل  في مفردات الدولة المدنية و

 الطلبةودمجهم في المجال العام إن ذلك يحفز ونبذ العنف والتطرف  واالنتماءمفهوم المواطنة 
معالجة الصورة النمطية ذات الصلة في والمعلمين على حد سواء الى إطالق المبادرات الفاعلة 

، مما يساهم في تعزيز مشاركتها واالرتقاء والمجتمع  اإلعالموسائل  منظومة التعليم للمرأة في
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القيم واالتجاهات اإليجابية التي  والمساهمة في تعزيز ،بدورها وتفعيل مشاركتها في الحياة العامة 
تعزيز مفهوم المواطنة العالمية والحوار و  تهدف إلى خلق الوعي االجتماعي والثقافي والسياسي

تمكين الطال/ب  من الجنسين من لعب دور جندري من ، و الديمقراطي وتقبل الرأي والرأي اآلخر 
احترام التنوع داخل و المشاركة بفعالية في الحياة السياسية   خالل المهارات والمعارف لتمكينهم من

 تنمية مهارات االتصال والقيادة بين للمعلمين والطال/ب. و الفصول الدراسية 

وفي هذا المجال ال بد من اإلشارة الى أن الدول والمنظمات المانحة قدمت للملكة األردنية 
التخطيط ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية من المساعدات خاصة الى وزارة  دالهاشمية العدي

ووزارة العمل والتربية والتعليم والبلديات وغيرها من الوزارات تحت عنوان المساواة بين الجنسين 
 وتعزيز دور المرأة في مواقع صنع القرار وسوق العمل .

 المواطنة الفاعلة :  

 - التربوي  والدورالمواطن وواجباته،  لصيانة  حقوق المواطنة معظم دساتير العالم  لقد كفلت 
بالتنشئة التي تسعى إلى تكريس وعي المواطنة قيمًا  هامةعالقة ذات  -حيث النظم والمناهج 

على الصعيد السياسي  حيث وكذلك وممارسات لدى النشء من أجل تحقق االندماج الوطني 
المدنية ومفرداتها في بنية الدولة المؤسساتية التي تستوعب مشاركة أفراد المجتمع  واآللياتالبنى 
البد ان يحظى و حقوق اإلنسان ، وثقافةاالهتمام بالتنمية السياسية والثقافة الديمقراطية حيث 

االجتماعية والنخب السياسية عربيا ومحليا ،  األوساطموضوع المواطنة بأهمية في مختلف 
تعبر عن معايير االنتماء ومستوى  المواطنة من القضايا ذات األبعاد السياسية واألمنية التيف

المشاركة من قبل األفراد في الحماية والذود عن الوطن ، كما تعبر عن وعي الفرد بالحقوق 
والواجبات والنظر لآلخر ، وصيانة المرافق العامة ، والحرص على المصلحة الوطنية، كما 

لمجتمع والدولة في آن واحد  تعكس مدى إدراكه كمواطن لدوره في مجابهة التحديات التي تواجه ا
و في هذا السياق احتلت هذه القضية مساحة كبيرة في الدراسات السياسية واالجتماعية والتربوية 
، وتعددت أبعاد المواطنة في عالقاتها الممتدة عبر قضايا تتمحور في عالقة الفرد بالمجتمع 

ينة مواصفات المواطن وأبعاد والدولة من خالل أطر قانونية منظمة للحقوق والواجبات ، ومب
ال بد من إشراك ولذلك ،المواطنة حسب المنابع الفكرية للدولة ومرجعية نظرياتها السياسية 

والتوعية والمواطنة لتطوير ثقافة الشبا/ب تدريبية العمل الأطراف العملية التعليمية في ورشات 
 . الثقافيةاألندية والمعلمين المعنيين بسلوكيات الشبا/ب في المدارس والجامعات و 

شهد  العالم العربي اختالف أطياف الفكر ليس فقط حسب االختالف المنهجي القطري بل قد ل
أيضًا في داخل القطر الواحد باختالف األيديولوجيات التي تعاقبت بتعاقب مراحل الحكم وإدارة 
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الشعو/ب العربية  الدولة في الحقب الزمنية المختلفة مما أوجد أنماطًا متعددة من الوعي لدى
تداخلت  أحيانًا وتصادمت أحيانا أخرى ، وأثرت على دوائر االنتماء مما أدى إلى العديد من 

ومع التغيرات العالمية حيث موازين القوى ، وسيطرة  ،االنعكاسات السلبية على مبدأ المواطنة 
جتماعية الحاضنة اال البنيالقطب الواحد، وظهور التكتالت السياسية  واالقتصادية ، وتنامي 

للفكر الليبرالي شهد مفهوم المواطنة تبداًل واضحًا في مضمونه واستخداماته ودالالته والوعي 
 الفردي بمبادئه وما يرتبط به من قيم وسلوكيات و بناء لواجهة المجتمع وشكل الدولة .

في ظل الفرد  الضوء على قضايا مجتمعية تمس جوهر هذا المفهوم لدى سلطاالنفتاح الثقافي  إن
،ولهذا  والطلبة  جاءت لتخاطب الشبا/بالحديث عن الدولة المدنية وعن منظومة التربية والتعليم و 

والعالقة بين  ،ضرورة تدريب الشبا/ب على مفهوم المواطنة وتطبيقات عملية عليها :ال بد من
تنظيم  وكذلك الثقافية . ملية التنمية االقتصادية واالجتماعية و عاالنتماء والمواطنة وآثار ذلك على 

، لما له من أثر في تطوير المسار  الشبا/بمن شأنها تنمية وعي التي الندوات والمحاضرات 
مؤسسات لتزيد فاعلية االرتباط بين التفعيل دور   سيؤدي الى  إن ذلك. والتربوي  الديمقراطي

ون ذلك بتنمية قدرات األفراد على المستوى الشخصي واالجتماعي والمحلي والقومي والدولي ويك
معينة للتفكير تحسم وتنظم في الوقت نفسه االختالفات الثقافية ، ومواجهة المشكالت والتحديات 

 : منهاوبال شك أن مخرجات ذلك ذات أثر واضح  كأعضاء في مجتمع عالمي واحد

فهم ،لفة االعتراف بوجود ديانات مخت،احترام حق الغير وحريته ، االعتراف بوجود ثقافات مختلفة
المشاركة في تشجيع السالم الدولي ،فهم اقتصاديات العالم ،وتفعيل أيديولوجيات سياسية مختلفة 

الشبا/ب من الجنسين بحقوق الطلبة و توعية ، المشاركة في إدارة الصراعات بطريقة الالعنف،
على ثقافة  الشبا/ب بالتدريبالطلبة و توعية ، المواطنة بما فيها حق المشاركة في الحياة العامة

زيادة وعي الشبا/ب بالممارسة ، الهوية والمواطنة وأثرها في االندماج والتفاعل والمشاركة 
توعية الشبا/ب بالمواطنة و ، الديمقراطية واحترام الحق في االختالف والمنافسة الحرة والنزيهة

تطوعي والعمل المشاركة في العمل ال وأهمية،بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان في هذا المجال
تشجيع الشبا/ب على االنخراط  ،تشجيع الشبا/ب على المشاركة النشطة في الشأن العام،الجماعي 

 وثقافة حقوق اإلنسان. واالندماجفي الحياة العامة 

 : والعمل التطوعيالطلبة والشباب 

 ، الشبا/ب لالنخراط في العمل التطوعيثقافة التطوع يساهم في بناء الولة الحديثة مما يدعو إن 
 أفاقللشبا/ب االنطالق نحو  للطلبة و اليوم سمة من سمات العصر وفرصة تتيح أصبحالتطوع ف

تكوين شبكه من و  بالثقةبالمسؤولية والشعور  واإلحساسلتنمية شخصيتهم وتطوير قدراتهم  أرحب
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على حل  وتساعدللمواطنة  يجابيةاالتعزز القيم  جديدةالعالقات االجتماعية واكتسا/ب مهارات 
يتيح ،ومهاراتهم الشخصية والعلمية والعملية الطلبةتنمية قدرات فالمشكالت بطريقة خالقه.. 

للشبا/ب للطلبة و يتيح و ، التعرف على الثغرات التي تشو/ب نظام الخدمات في المجتمع للطلبة
يوفر لفرصة تأدية و  ، هم المجتمعالفرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا العامة التي ت

يوفر فرصة المشاركة في تحديد األولويات و  ،الخدمات بأنفسهم وحل المشاكل بجهدهم الشخصي
التطوع ظاهرة مهمة للداللة على حيوية  إن،التي يحتاجها المجتمع, والمشاركة في اتخاذ القرارات

 وبناء الدولة المدنية . دم الشعو/بالجماهير وإيجابيتها، لذلك يؤخذ مؤشرًا للحكم على مدى تق

 : مواجهة  الفكر المتطرف

رس خاصة في مجال مواجهة الفكر المتطرف مسألة في غاية األهمية االتربية المدنية في المدأن 
ال يمكن إاّل أن ،من خالل واجهة الحدث األمني والسياسي اليومي ال تقتصر معالجة اإلرها/ب ف

ر ردود الفعل غير المدروسة للحركات الراديكالية وإفشال كل من وتائفي هذه الحالة  تصّعد 
السياسات الذاهبة إلى تطويقها، لذلك يقتضي هزم المشروع اإلرهابي، بالذها/ب إلى مصادره 
الثقافية والفكرية قصد الوقوف على اضطرا/ب ُبناها وتناقضاتها وال تاريخيتها، وانغالقها، كما 

بل الجموع التي تّدعي الحركات اإلرهابية النطق باسمها الوقوف على عجزها عن ترتيب مستق
 وذلك قصد تقويضها بنشر ثقافة بديلة قادرة على تحفيزنا للخروج من مآزقنا الحضارية الراهنة. 

قد تراوحت المقاربات لظاهرة اإلرها/ب وطرق مواجهتها بين المقاربة األمنية والسياسية والمقاربة ف
لثقافية واإلعالمية. وغّني عن القوُل إن المقاربة األمنية والعسكرية االقتصادية واالجتماعية، ا

لهذه الظاهرة قد فشلت في القضاء عليها، أو حتى في محاصرتها، فبعد أكثر من عقد من 
المالحقة العسكرية واألمنية الدولية التي استهدفت تجفيف المنابع المالية والعسكرية للمجموعات 

ادت مجموعات العنف في العالم. كما أن العديد من الشكوك ثارت حول المّتهمة باإلرها/ب، ازد
مدى فاعلية المقاربة االقتصادية واالجتماعية لظاهرٍة ال جغرافيَة محّددًة لها، ومع فصائل 

 ومجموعات متحركة تقودها قيادات قادمة في الغالب، من أوساط ُمْتَرفة.

تمع المدني معنية بشكل مباشر في تعزيز التوعية منظمات المجالمنظومة التعليمية و ال شك أن  و 
والمعرفة في خلفيات وآفات اإلرها/ب وسبل مكافحته مما يستدعي ضرورة ضمان وتوفير 
المتطلبات والحاجات األساسية للشبا/ب وخصوصًا حقوقهم األساسية المدنية والسياسية 

والشعور بالمواطنة ا/ب،شبواالرتفاع بمستوى وعي ال واالقتصادية واالجتماعية والثقافية .
واإلحساس بأن المشاركة السياسية االجتماعية واالقتصادية في المجتمع تمثل واجبًا تفرضه 

في المجال العام  ، وتبرز  من الجنسين المشاركة للشبا/ب  فزالعضوية، ، وجود تشريعات تح
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اإلرهابيين الصعوبة في مكافحة اإلرها/ب في أن هناك أسبابا موضوعية تساعد على تجنيد 
للشبا/ب  من خالل مظالم يغذيها الفقر والبطالة وغيا/ب العدالة االجتماعية والمساواة وتكافؤ 

وغيره  الدينيالفرص وعدم إعمال حقوق اإلنسان والديمقراطية، واإلحباط العام والكبت، والتعصب 
 من أشكال التعصب والعنف. 

 : العنف المبني على النوع االجتماعي

الحكومية وغير مؤسسات الاحد التحديات الهامة التي يتم العمل عليها من قبل يشكل العنف 
مدمره على بنية المجتمع وإفراده وال سيما  أثارالعميق لما يتركه العنف من  إلدراكهمالحكومية 

هو نتيجة لتراكم سلسة من التمييز وعدم  المرأة ضحايا العنف ، فالعنف ضد  كأولىالنساء 
والذي جعلها تجبر على خسارة الكثير من حقوقها ومكانتها في  والمرأة رجل المساواة بين ال

 المجتمع .

سلوك إنساني أو نمط من أنماط هذا السلوك يوصف بأنه عدواني  "يعرف العنف على انه و 
، غير ان ما يهمنا هو الوقوف عند " يلحق ضررا ماديا ومعنويا بمن يقع عليه هذا السلوك 

ذات أولوية على المستوى المجتمعي  أصبحتف تجاه النساء التي ظاهرة السلوك العني
وإقامة الدولة المدنية  وتطور المجتمعات األفراد تنميةوالمؤسساتي والدولة لما تلقي بظاللها على 

هناك فكغيره من المجتمعات تحديات كبيره في مواجهة هذه الظاهرة  األردنيويواجه المجتمع  ، 
بنية المجتمع تساهم بشكل واضح في تصاعد العنف ضد المرأة ، قضايا مجتمعية تتعلق ب

فالعوامل الثقافية والتنشئة االجتماعية والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعاتنا نجدها في كثير من 
األحيان تمارس بل تساعد فيما يمارس على المرأة من عنف وتمييز وذلك في ظل مجتمع يؤمن 

والواجبات ( وينعكس ذلك في العالقات والمسؤوليات ومكانة المرأة  باختالف األدوار ) الحقوق 
والرجل والتي تحدد اجتماعيًا وثقافيًا، فنجد ان هناك عقد غير معلن بين النساء والرجال )اتفاق 

النوع االجتماعي ( فالنساء مقابل ما يسمى بطاعتهن ألزواجهن يحصلن على  أساسقائم على 
الزوجية ، اما النساء المقيمات لدى عائالتهن ممن لم  إطارن ضمن النفقة وتوفير احتياجاته

كما هو متعارف عليه ،  أهلهنيرتبطن بعالقة زوجية أو انتهت هذه العالقة وعدن الى بيوت 
فإنهن يقدمن الوالء والتنازل عن حقوقهن في الميراث مقابل توفير الحماية ، وبكل الحاالت النساء 

شن ، وفي حالة خرجن عن هذا العقد يكون مصيرهن القتل حيث ال زال يفرض عليهن التنازل ليع
المخاوف التي تواجهها النساء وتتحدها على المستوى  أهمقتل النساء في مجتمعنا احد 

رادع قانوني يوقف  إيجاداالجتماعي والتشريعي ،الذي يتسامح مع هذه الظاهرة ومرتكبها دون 
 هذه الجريمة .
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حقيقة واقع االختالف الذي يفرض على المرأة بسياق مجتمعات تسودها ويقودنا ما سبق الى 
الذكورية المطلقة بكل معاني التمييز والتفضيل ، وعليه فان العنف القائم على نوع الجنس)النوع 

التمييز وعدم المساواة ،والذي يساهم  أشكالوشكال من  اإلنساناالجتماعي ( هو انتهاك لحقوق 
التقليدية للجنسين وبالتالي ازدياد  األدوارمتكافئة بين الرجل والمرأة وتعزيز  بعالقات القوة الغير

  .العنف القائم على النوع االجتماعي

المتحدة العنف "العنف الذي يكون فيه الرجل والمرأة معنيان والذي ينتج  األممويعرف صندوق 
ف موجهًا مباشرة ضد المرأة عن عدم التوازن في عالقات السلطة بين المرأة والرجل. يكون العن

ألّنها امرأة أو أّنه يمّس المرأة بصفة متفاوتة، وهو يتضّمن وإنما ليس حصرًا، الممارسات النفسية 
 . (التهديد،التعذيب، االغتصا/ب، الحرمان من الحرية داخل األسرة وخارجها)والجسدية والجنسية 

 مستويات العنف المبني على النوع االجتماعي

مستوى ال :وهي مستويات ثالثب ويات العنف المبني على أساس النوع االجتماعيمست تتميز
 .يالتعليممستوى ال، المستوى المجتمعي ، و  األسري 

انتشارا من العنف القائم على النوع االجتماعي،ويحدث  األكثر: وهو الشكل  األسري المستوى 
وما  األسرةمرأة والرجل داخل تقسيم العمل بين ال إطارنتاج وجود عالقات غير متكافئة في 

وفقا لما يمليه النظام االقتصادي واالجتماعي  األسرةيترتب عليه من تحديد لمكانة كل فرد في 
السائد ، إال جانب انه نمط سلوكي يستخدم لكسب او الحفاظ على السلطة والسيطرة من قبل 

يب والحرمان والتهديد واألذى ويشمل سلوكيات التخويف والتره األسرة أفرادشريك الحياة أو احد 
وهنا ال بد من تدخل الجسدي والنفسي والجنسي وسلوكيات تحط من كرامة ومكانة المرأة والفتاة 

 منظومة التربية والتعليم لمواجهة ذلك .

المستوى المجتمعي :وهو أيضا يشمل العنف الجسمي والجنسي والنفسي الذي يحدث للمرأة في 
سواء في العمل او المدرسة واإلطار الذي تتحرك فيه لممارسة حياتها المجتمع الذي تعيش  إطار

وهنا يقع على عاتق التربية في الذي تواجه فيه النساء استغالل وسوء معاملة لكونها امرأة 
 .المدارس دور هام 

العنف الواقع على النساء والفتيات الذي تتغاضى  أشكال: وهو يشمل كافة   المستوى التعليمي 
اعتبار نظومة التعليم التي تشرعها الدولة من خالل القوانين والتشريعات التي تتساهل  في معنه 

باهتمامات الدولة والذي ال تقوم الدولة باألخذ على عاتقها وقف  األخيران النساء ياتين بالترتيب 
لدولة من التي تعمل عليها ا األولوياتالعنف والتمييز ضد المرأة، فقضية حماية النساء ال تشكل 
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خالل تعزيز الخدمات للنساء ، وإيجاد خطط عملية للنهوض بواقع المرأة في المجتمعات ، 
 .والعمل على سياسة تمكين وتأهيل للنساء 

للحد من العنف المبني على النوع االجتماعي ال بد من اإلجراءات السريعة التي تخفف أو تقلل و 
وطنية موحدة تتشكل من تربوية و وجود سياسات  هاوأهممن ممارسة التمييز أو العنف ضد المرأة 

مؤسسات حكومية وغير حكومية تساهم ببناء خطة مشتركة تعمل للحد من ظاهرة العنف المبني 
 .على النوع االجتماعي 

تعتبر ظاهرة العنف المبني على النوع االجتماعي حالة منتشرة ومعقدة في مجتمعاتنا العربية فال 
هذا الواقع يحتاج الى تكاثف الجهود من قبل المؤسسات عامة والدولة الى شك ان الحراك لتغيير 

الجهود الدولية من خالل رسم خطط وسياسات متكاملة تدعم النساء وتحد من  تضافرجانب 
ظاهرة العنف ضدهن بحيث تشمل هذه السياسات كافة الجوانب وال سيما القانونية منها التي 

إن ذلك خطوة  رادعة إجراءاتف الرسمي بهذه الجريمة واتخاذ من االعترا األولتشكل المنطلق 
 .على طريق بناء الدولة المدنية مهمة 
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