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CENTER OF ARAB  مركز  المرأة 
WOMEN FOR العربیة 
TRAINING للتدریب 
AND RESEARCH و البحوث 

       
 
Réf. :           : الرقم 
 
Date:                       تاریخ :ال   

  
  من "كوتریات": 25صدور العدد 

  
  كفى عنفا ضد المرأة واألسرة …أقالم عربیة تكتب

  
هتمام بموضوع العنف األسري والعنف ضد المرأة في كافة أنحاء العالم، مع تزاید اال

ومع انخراط مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث "كوثر" في عدید البرامج اإلقلیمیة 
الساعیة إلى محاربة كل أشكال العنف المسلط على المرأة واألسرة بصفة عامة، 

و عدد خاص بالمرأة العربیة والعنف من "كوتریات"، وه 25صدر عن "كوثر" العدد 
متضمنا مقاالت وحوارات وقراءات لصحافیین ومسؤولین وباحثین من تونس والكویت 

  ومصر وسوریا.   والجزائر ولبنان وفلسطین والمغرب
  

ولئن تطرق الصحافیون إلى اإلستراتیجیات الوطنیة واإلقلیمیة الخاصة بمناهضة 
لك على اآلثار الواضحة والخفیة إلشكال العنف لیس العنف، فإن التركیز بدا أكیدا كذ

على المرأة فحسب بل وعلى كل األسرة. ومن التناول االجتماعي إلى التفسیر 
اللفظي، ومن التناول الفلسفي لظاهرة العنف إلى الموروث الثقافي وتأثیر العادات 

ُجمع الصحافیون على ضرورة إ طالق صیحة والتقالید... تباینت المقاالت وتنوعت لی
  فزع أكثر قوة وتأثیرا مما أطلق إلى حد اآلن.

  
من جهة ثانیة حملت مقاالت هذا العدد تساؤالت عدیدة عن مدى استفادة المرأة 
العربیة من كل البرامج ومن أنشطة مختلف الهیاكل والمؤسسات الحكومیة وغیر 
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نظر إلى تفاقم الحكومیة ومن رصد المزید من األموال والجهود. وكما لفت البعض ال
الظاهرة وتعدد الضحایا وبروز أشكال جدیدة للعنف، رأى البعض اآلخر أن الظاهرة 
حصائیات  لم تتفاقم بقدر ما تم تسلیط المزید من األضواء فخرجت إلى النور أرقام وإ

  مفزعة لم تكن ممكنة في سنوات مضت أو أنها لم تكن دقیقة بالشكل الحالي.
  

ولعل حرص اإلعالمیین على أن التناول اإلعالمي لظاهرة العنف لم یكن كافیا 
لفهمها ولفت االنتباه إلى حقیقة األمر في المنطقة العربیة بشكل عام وداخل كل بلد 
بشكل خاص، جعلهم یستعینون بخبراء وباحثین ومسؤولي مؤسسات عاملة في 

ة العنف... إلضفاء نوع من المجال أو مواقع إلكترونیة خاصة بالرصد ومكافح
بدلوهم من  االموضوعیة على مقاالتهم من جهة وفسح المجال للمختصین لیدلو 

قراءات علمیة وفهم لمسار عام وتحالیل ألرقام انتقلت فجأة من الشح واالنعدام إلى 
  التراكم وتنوع المصادر...

  
لحقا خاصا وألن العنف األسري أضحى من أكثر أوجه العنف تداوال شمل العدد م

بالعنف األسري ساهم في تأثیثه إعالمیا ثلة من الفاعلین في إطار جمعیات تنظیم 
المكتب اإلقلیمي للعالم  –األسرة الراجعة بالنظر إلى االتحاد الدولي لتنظیم األسرة 

العربي في كل من المغرب ومصر وفلسطین أبرزوا من خالل مساهماتهم وعي 
ن ثمة الجمعیات بضرورة التركیز على لعب دور االتحاد والمكتب اإلقلیمي وم

أساسي في معالجة ظاهرة العنف األسري بحكم عملهم المباشر مع األسر العربیة 
ومن خالل وضعهم خطط عمل وبرامج وأنشطة شاملة لمختلف األمراض والعلل التي 

  یعاني منها الجسم األسري العربي عامة.
  
  

  


