
أهداف الدراسة

•   دراسة و تحديد األعراف المجتمعيه، والممارسات و المعتقدات التي تعزز 
     للعنف المبني على النوع او تثبطه في واليات الخرطوم، جنوب كردفان، القضارف 

     و النيل االبيض

•   فهم األطر و السرد المختلف لألعراف المبنية على النوع و كيفية انتقالها و 
     استدامتها في المجتمعات.

•   تقديم توصيات تساعد في تطوير رسائل المناصره، وتصميم برامج فعالة للتأثير 
     على السياسات، و تنفيذ حمالت تهدف إلنهاء العنف المبني على النوع عن 

     طريق تغير االعراف المجتمعيه المرتبطة به.

خلفية عن البحث

العنــف المبنــي عـلـى النــوع يظــل 
إحــدى المشــاكل العالميــة األكثــر 
انتشــاراً و اســتمراراً والتــي تواجــه 
النســاء و الفتيــات اـلـى يومنــا هــذا 

 )2019  ,.Perrin et al(.

لــه  النــوع  عـلـى  المبنــي  العنــف 
تأثيــر قــوي علــى صحــه و معيشــه 
الســودان.  ـفـي  الفتيــات  و  النســاء 
عنقــودي  مســح  أخــر  عـلـى  بنــاًء 
 )2014 ,MICS( متعدد المؤشرات
بيــن  مــا  النســاء  مــن   %87 حواـلـي 
اـلـى  عــام تعرضــوا   49 عمــر 15 – 
بتــر و تشــويه األعضــاء التناســلية 
منهــم   %  12  ،)FGM/C( لالنــاث 
تــم زواجهــم قبــل عمــر ال 15 عــام 
عــام   18 ال  عمــر  قبــل    %  38 و 
)MICS, 2014( . لألسف، المسح 
المؤشــرات  متعــدد  العنقــودي 
عــن  يكشــف  لــم   2014 عــام  ـفـي 
المبنــي عـلـى  للعنــف  انتشــار  اي 
النــوع فــي الســودان. ولكــن وجــد أن 
34 % مــن النســاء مــا بيــن عمــر 15 
– 49 عــام يبــررون ضــرب األزواج 
لزوجاتهــم )MICS, 2014(. بالرغــم 
مــن هــذه النســب العاليــه ، يوجــد 
المعلومــات  مــن  القليــل  فقــط 
العنــف  لموضــوع  تتطــرق  التــي 
ـفـي  واضحــة  بصــورة  النــوع  ضــد 
 UNFPA Sudan &( الســودان 

.)2021  ,CVAW

تهــدف  التــي  الفعالــة  البرامــج 
إلنهــاء العنــف المبنــي علــى النــوع 
األســباب  معالجــة  عـلـى  تعمــل 
المحركــة  الدوافــع  و  يــة  الجذر
للعنــف المبنــي عـلـى النــوع. هــذه 
بالتحديــد  تســتهدف  البرامــج 
االعــراف المجتمعيــة التــي تقنــن 
و تعمــل عـلـى اســتمرارية العنــف 
 ,.Perrin et al( المبني على النوع

.)2019

األعراف المجتمعية المرتبطة بالعنف المبني على النوع: 
تحليل ثانوي لتقرير أصوات من السودان في كل من 

والية القضارف، الخرطوم، جنوب كردفان، والنيل 
االبيض

الــبحـــــــــث مـــوجــــــــز 
االعراف المجتمعية هي التوقعات المجتمعية  للسلوكيات 

 )2011 ,Heise ;2018,.Bicchieri et al( المناسبه سياقياً داخل المجتمع

تحمــي  و  تصــف  التــي  القواعــد  و  المعتقــدات  ـفـي  المجتمعــات  و  االســر  تتشــارك 
ذلــك  يتعــدى  بــل   ، مقبــول  المــرأة  ضــد  العنــف  أن  تقــر ضمنيــاً  التــي  الســلوكيات 
ليصفــه بالطبيعــي Perrin et al., 2019((. وأن الذيــن ينتهكــون االعــراف المجتمعيــه 
او يفشــلون فــي أدائهــا يتعرضــون لعقــاب او حظــر مــن المجموعــه، امــا مــن يمتثلــون بهــا 

 .)2018 ,.Bicchieri et al(   .فيحظــون عـلـى مكافــأة

لذلــك تهــدف هــذه الدراســة لمعرفــة كيــف تقــوم المجتمعــات بفهــم وتفســير وتأطيــر 
وتناقــل األعــراف المجتمعيــة التــي تعــزز العنــف المبنــي عـلـى النــوع, و كيــف يمكــن 
ان تســاعد هــذه التفســيرات فــي إعطــاء األولويــة للعنــف األســري فــي تصميــم البرامــج، 
والمناصــره الالزمــة للتأثيــر عـلـى السياســات و الممارســات القائمــة لمحاربــة العنــف 

المبنــي علــى النــوع.

العنف المبني على النوعالعنف المبني على النوع

بنــاًء عـلـى اللجنــة الدائمــة فيمــا بيــن الــوكاالت  لدمــج تدخــالت العنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي فــي العمــل االنســاني)IASC2015(، يعــرف العنــف المبنــي 
علــى النــوع بأنــه “ أي أذى و/أو فعــل تــم ضــد إرادة اإلنســان، بنــاًء علــى اإلختالفــات 
المجتمعيــة بيــن المــرأة و الرجــل. ويشــمل األضــرار الحســدية و النفســية أو حتــى 
يــة” و قــد يحــدث هــذا ـفـي  التهديــد بــأٍي منهــا، أو أي نــوع مــن أنــواع ســلب الحر

األماكــن الخاصــه او العامــه 
.)IASC, 2015; Perrin et al., 2019(

األعراف المبنيه على النوعاألعراف المبنيه على النوع

األعــراف المبنيــه علــى النــوع هــي األعــراف المجتمعيــه التــي تشــكل منظــور المــرأة 
و الرجــل ألنفســهم، العالقــات بينهــم، واألدوار المتوقعــه منهــم داخــل أســرهم و 

توزيــع القــوة و المــوارد بينهــم. 
.)Bicchieri et al., 2018( 
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المنهجية

هذا تحليل ثانوي لدراسة أصوات 
من السودان. و التي تعتبر 

أول تقييم نوعي على مستوى 
الدولة للعنف المبني على 

النوع. تم عمل مراجعة مكتبية 
الكتساب مفهوم أعمق لكيفية 
تأطير المجتمعات و تفسيرها 

و نقلها لألعراف المجتمعية 
التي تعزز العنف المبني على 

النوع. تم إستخدام نظرية 
األعراف المجتمعية لتحليل 

البيانات المتعلقة بسياق االنواع 
المختلفه للعنف، و محركات 

انواع العنف المبني على النوع، 
ومن هم االشخاص المؤثرون 

و المجموعات المرجعية، 
وما هي تدخالت المجتمع و 

استراتيجيات التأقلم و التعامل 
مع االنواع المختلفه من العنف 
المبني على النوع والتي تعتبر 

اعرافاً للمجموعات المرجعيه و 
توقعاتهم.

النتائج

االعــراف التــي تؤثــر فــي عمليــة قبــول العنــف المبنــي علــى النــوع و اســتخدام 
خدمــات العنــف المبنــي علــى النــوع: 

حماية شرف األسره

عبــر الواليــات األربــع، توجــد مواضيــع ومعاييــر مشــتركه بمــا ـفـي ذلــك حمايــة 
شــرف االســره و قيمهــا، و تتمثــل هــذه القيــم بصفــة كبيــره فــي ســلوك الفتيــات 
انهــا تمتــد لتشــمل االجــراءات  اـلـى  اـلـى حمايــة شــرف االســرة  و النســاء. ينظــر 
التأديبيــة بمــا فــي ذلــك اســتخدام العنــف الجســدي. وبالتالــي، فــإن أي شــكل مــن 
أشــكال العنــف الــذي ترتكبــه االســره )األب، األم، األخ و األقــارب المقربــون( ال 
يعتبــر عنفــاً. وبنــاًء علــى ذلــك، قــد يجــدون انــه مــن غيــر المناســب اإلبــالغ عــن أحــد 

أفــراد األســره.

بشــكل عــام، عندمــا يحــدث العنــف يتــم لــوم الفتيــات مــن قبــل أســرهن، كمــا 
النظــر عــن شــكل  ثــم عائلتهــا بغــض  الفتــاة اوالً، ومــن  بلــوم  يقــوم المجتمــع 
العنــف الــذي حــدث. وبالتاـلـي، فــإن اإلبــالغ  ســيلفت االنتبــاه إـلـى العنــف ومــن 
ثــم اإلضــرار بســمعة األســرة، وتعريضهــا لعقوبــات مجتمعيــة قــد تنتهــي بإنتحــار 
الفتــاة. ولذلــك يتــم تشــجيع وممارســة الصمــت لحمايــة األســرة. كمــا يوجــد طــرق 
أخــرى للحمايــه وإخفــاء لعنــف المبنــي عـلـى النــوع مثــل زواج األطفــال الــذي 
يقــال »إنــه ســترة« أو حمايــة مــن الفضيحــة للفتــاة وعائلتهــا، ممــا يــؤدي إـلـى 

مضاعفــة »العقوبــة« عـلـى الفتــاة نفســها، بــدالً مــن الجاـنـي.

الرجال هم الرجال و النساء هن النساء

ُينظــر إلــى الرجــال علــى أنهــم القــادة فــي األســرة والمجتمــع، وصنــاع القــرار. علــى هــذا النحــو ، يجــب أن تكــون المــرأة مطيعــة 
وأن تتبــع التوجيهــات، وينعكــس ذلــك فــي احترامهــا لقوانيــن التنقــل والملبــس المناســب والســلوكيات. بإعتبارهــم القــادة، 
يتــم تكليــف الرجــال بإعالــة وحمايــة األســرة، وخاصــة النســاء والفتيــات »غيــر المقتــدرات« أو غيــر المســموح لهــن بحمايــة 
أنفســهن، فــي المقابــل للمــرأة أدوار منزليــة داخــل حــدود المنــزل. ُينظــر إلــى عــدم االلتــزام بالســلوك المناســب علــى أنــه دافــع 

للعنــف، وعلــى هــذا النحــو إذا حــدث العنــف، فســيتم لــوم الفتــاة عليــه.

أظهــرت النتائــج أنــه فــي واليــة الخرطــوم ، ال يــزال مــن المتوقــع والمطلــوب مــن النســاء العامــالت إحتــرام القوانيــن الموضوعــه 
للتنقــل، ممــا يحــد مــن قدرتهــن علــى كســب المــال. كمــا أوضحــت الدراســة أن الرجــال بصفتهــم منتجيــن ومتحكميــن فــي 

المــال، فــإن لديهــم القــوة التــي تحميهــم، مــن أي شــكل مــن أشــكال العواقــب أو العقوبــة، حتــى كجنــاة.

فــي ذات الســياق، عندمــا يتعــرض الرجــال واألوالد  للعنــف، يجــب عليهــم بصفتهــم مدافعيــن وحمــاة، حمايــة أنفســهم منــه 
أو حتــى االنتقــام فــي حالــة تعرضهــم للعنــف، حتــى ال ينظــر إليهــم المجتمــع أو أقرانهــم علــى أنهــم جبنــاء.

المجموعات المرجعية/ المجموعات ذات األهمية

هنــاك مســارات مختلفــة تســتخدمها الفتيــات والنســاء لإلبــالغ ، لكــن الخــوف مــن العــار واللــوم يدفــع معظــم الناجيــات 
وعائالتهــن باإللتــزام بالتكتــم والصمــت. يعتمــد قــرار اإلبــالغ عـلـى درجــة لــوم الــذات، ونــوع العنــف الــذي حــدث ومــن هــو 
المعنــف. إذا كانــت الفتيــات يلومــن أنفســهن، فعــادة مــا يلتزمــن الصمــت أو يخبــرن صديقاتهــن المقربــات وأمهاتهــن. مــن 
المرجــح أن تكــون األمهــات أول مــن يتــم إخبارهــن فــي حالــة االغتصــاب أو الحمــل. علــى غــرار الواليــات األخــرى، فــي واليــة 

الخرطــوم يتــم اإلبــالغ عــن االغتصــاب لــألم فقــط، خاصــًة عندمــا يحــدث حمــل وإال فإنهــا ســتبقى صامتــة.



3

ال يشــترك اآلبــاء واألخــوة عــادة بشــكل مباشــر، إال إذا أعتبــر العنــف »خطيــًرا«. ينــدرج العنــف مــن خــارج األســرة والعنــف 
الجســدي الشــديد ضمــن الفئــات الخطيــرة. ويعتبــر اآلبــاء المجموعــة المرجعيــة األكثــر أهميــة ، حيــث يتــم إبالغهــم  بشــكل 
غيــر مباشــر كنــوع مــن أســاليب التصعيــد مــن قبــل األم. ـفـي حــاالت ختــان اإلنــاث وزواج األطفــال، يمكــن للفتيــات أن 

يناشــدن اآلبــاء مــن خــالل العــم أو األخ ولكــن ليــس بشــكل مباشــر. 

ويوجــد فــي الواليــات األربــع قــادة ذكــور تحــت ألقــاب مختلفــة، »ســلطان « فــي الخرطــوم و عمــدة « فــي جنــوب كردفــان والنيــل 
األبيض« ، وهم األشــخاص الرئيســيون الذين تحال إليهم المشــاكل.

يمكــن قبــول العنــف مــن األزواج إـلـى مســتوى معيــن، إال إذا اصبــح شــديًدا جــًدا، يتــم إبــالغ االســرة، ثــم يتــم الجــوء اـلـى 
»الجوديــة«، وهــو إجتمــاع بيــن رجــال العائلتيــن لحــل النــزاع. ال يتــم االتصــال بالســلطات إال إذا تــم اعتبــار العنــف شــديًدا 
وارتكبــه شــخص غريــب، كحــل أخيــر. فقــط الفتيــات مــن مخيمــات النيــل األبيــض أبديــن إســتعدادهن لإلبــالغ عــن حــاالت 

العنــف للســلطات المختصــة. 

تغيير في اتجاهات العنف 
المبني على النوع

يعزي بعض المشاركين االنخفاض 
الملحوظ في ختان اإلناث وزواج 

األطفال إلى جهود زيادة الوعي. كما 
يعتبر الحداثة وزيادة الحرية من 
األسباب الجديدة لزيادة العنف 

وكذلك ارتفاع البطالة بين الشباب 
الذين ُينظر إليهم على أنهم سبب 

لزيادة العنف )الجنسي والجسدي(

المكافأت

الحمايــة  النزاعــات  عــن وحــل  اإلبــالغ  تحكــم  التــي  المجتمعيــه  األعــراف  توفــر 
لرجــال األســرة مــن أي عواقــب قانونيــة عندمــا يمارســون العنــف المبنــي عـلـى 
النــوع ضــد النســاء مــن أفــراد األســرة. هــذا يشــجع علــى اســتمرارية الممارســة مــن 

خــالل الموافقــة عليهــا وقبولهــا علــى أنهــا طبيعيــة ومســموح بهــا.

فــي بعــض األحيــان، هنــاك حــاالت يتــم فيهــا دعــم الناجيــات مــن العنــف المبنــي 
علــى النــوع مــن االغتصــاب، وهــذا يحــدث عــادة إذا تــم ارتــكاب العنــف مــن قبــل 
قبيلــة معاديــة. ـفـي مثــل هــذه الحــاالت يتــم تفســير العنــف عـلـى أن لــه دوافــع 

سياســية ، وبالتاـلـي فهــو ليــس انعكاًســا ألخــالق الفتــاة وعائلتهــا وشــرفها.

الخالصة

تخضــع ديناميكيــات الســلطة إـلـى حــد كبيــر ألدوار النــوع. بالنســبة للنســاء يتاثــر إســتعداهن لإلبــالغ عــن العنــف المبنــي 
علــى النــوع ووصولهــن إلــى الخدمــات والفــرص بإفتقارهــن إلــى االســتقالل االقتصــادي والقبــول الواســع النطــاق للعنــف 
المبنــي علــى النــوع كجــزء طبيعــي مــن حيــاة المــرأة. أدوار النــوع اإلجتماعــي والحفــاظ علــى مظهــر ال يزعــزع الرجولــة أيًضــا 
يمنــع الفتيــان والرجــال مــن االســتفادة مــن الخدمــات. يعتبــر الفقــر والقيــود االقتصاديــة مــن العوامــل الرئيســية المســاهمة 
يــر أنهــا تزيــد مــن  فــي جميــع أشــكال العنــف المبنــي علــى النــوع ، والتــي تؤثــر علــى كل مــن النســاء والرجــال. وتفيــد التقار
العنــف المنزلــي، وزواج األطفــال خاصــة الفتيــات، واالنســحاب القســري لألطفــال مــن المــدارس. هنــاك نقــص ملحــوظ فــي 

المعرفــة حــول وجــود الخدمــات ومســارات الوصــول إليهــا. 

مــن المهــم أن يتــم نشــر المعرفــة بخدمــات العنــف المبنــي عـلـى النــوع عـلـى نطــاق واســع وبشــكل مناســب. الســرية 
يــة للتغلــب عـلـى ســوء اســتخدام الخدمــات. وســهولة الوصــول وتوفيــر الســالمة ضرور

العواقب التي تواجه االبالغ عن حاالت العنف مبني العواقب التي تواجه االبالغ عن حاالت العنف مبني 
على النوععلى النوع

•   الخوف من المعنف و تكرار العنف  

•   الخوف من ردة فعل أسرة الرجل

•   الخوف من الحظر المجتمعي مما يشمل الطرد 
    من القبيله، الطالق او الفصل من المجتمع

•   الخوف من الفضيحة و االضرار بسمعة االسرة

•   االجراء القانوني غير معلوم او يعتبر معقد

المجموعات المستضعفهالمجموعات المستضعفه

•   كل النساء من عمر 2 – 40 سنه 

•   االطفال

•   بائعات الشاي و بالتحديد البائعات من اثيوبيا

•   النازيحين والالجئين   

كبر حماية من  •   النساء الكبار والرجال لديهم ا
    العنف المبني على النوع
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التوصيات

•   تقليل ومنع العنف المبني على النوع اإلجتماعي من خالل إنشاء وتعزيز أليات الحماية المجتمعية ضد 
    العنف المبني على النوع اإلجتماعي

•   تحسين الوصول إلى الرعاية الشاملة، وبناء قدرات المتخصصين في الرعاية الصحية للتعرف على العنف 
    المبني على النوع ومعالجته

•   تطوير المعرفة حول الخدمات القانونيه و النظم الخاصه بالبالغات

•   تقوية النساء و الفتيات، الشباب و االوالد التخاذ دور في حياتهم و حماية بعضهم البعض

الشكر و التقدير

نود أن نشكر وننوه بجهود العون 
الكنسي النرويجي )NCA( وصندوق 

األمم المتحدة للسكان )صندوق 
األمم المتحدة للسكان - السودان( 
و حكومة السودان ممثلة في وحدة 
مكافحة العنف ضد المرأة/ وزارة 

التنمية االجتماعية.
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االتصال & المؤلف

Ahfad University for Women, 
Arda street, Omdurman

Web: www.grace.ahfad.edu.sd
E: Ahfadgrace2013@gmail.com

   facebook/GRACe  

-   نفيسة بدري، بروفسير في الصحة 
     االنحابية

-   د. هدى شرفي، أستاذ مساعد في 
    الصحة العامة 

-   د. خديجة بابكر احمد، بكالريوس 
    الطب والجراحة، ماجستير الصحة 

    العامة

-   د. يسرا محمود، بكالريوس الطب 
    والجراحة، ماجستير الصحة العامة

-   د. سحر األمير بشير، بكالريوس 
    الطب والجراحة، ماجستير الصحة 

    العامة


