 01يوماً من الفعاليات لمناهضة
العنف القائم على النوع االجتماعي
(الجندر)

مركز القيادة العالمية للمرأة
)(CWGL
تأسس مركز القيادة العالمية للمرأة في العام  0989وقام
بتنسيق حملة ال  01يوم منذ تأسيسها في العام  .0990يقع
المركز في كلية العلوم واألداب في جامعة رتجرز في
والية نيوجيرسي في الواليات المتحدة األمركية.
مهمة مركز القيادة العالمية للمرأة تعزيز وتطوير
المهارات القيادية للمرأة في سبيل حقوق األنسان للمرأة
والعدالة االجتماعية في جميع انحاء العالم .المركز يعمل
على:

من السالم في المنزل إلى السالم في
العالم :لنتحدى النزعة العسكرية
ونضع حداً للعنف ضد المرأة
فعاليات ال  01يوم لمناهضة العنف القائم على النوع
االجتماعي (الجندر) هي عبارة عن حملة عالمية
مكرسة للقضاء على العنف القائم على النوع
االجتماعي (الجندر) .تدار الحملة سنويا ً في الفترة
ما بين  32تشرين ثاني\ نوفمبر :اليوم العالمي
للقضاء على العنف ضد المرأة لغاية  01كانون أول
\ ديسمبر :اليوم العالمي لحقوق اإلنسان.





تعزيز الحقوق االجتماعية واالقتصادية من منظور
نسوي.
تعزيز وضع حد للعنف ضد المرأة وتسليط الضوء
على الروابط مع النزعة العسكرية.
بناء التحالفات وتعميق القدرات حول القضايا الملحة
التي تعتبر بالغة األهمية بالنسبة للحركة النسائية
العالمية لتأمين إصالح السياسات على الصعيدين
الدولي والوطني.

لمزيد من المعلومات تصفحوا الموقع األلكتروني لمركز
القيادة العالمية للمرأةhttp://cwgl.rutgers.edu :







http://16dayscwgl.rutgers.edu

من السالم في المنزل إلى السالم في العالم :لنتحدى
النزعة العسكرية ونضع حداً للعنف ضد المرأة
في العام  3102ستستمر حملة ال  01يوم من الفعاليات
لمناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي (الجندر)
بالعمل تحت عنوان "من السالم في المنزل إلى السالم
في العام :لنتحدى النزعة العسكرية ونقضي على
العنف ضد المرأة" تدعو حملة ال  61لرفع مستوى
الوعي والفعل حول التقاطعات المتعددة األوجه للعنف
القائم على الجندر والنزعة العسكرية مع تسليط الضوء
على العالقة بين النضال من أجل الحقوق االقتصادية
واالجتماعية وإنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي
(الجندر).
يركز موضوع الحملة على النزعة العسكرية كوسيلة
لخلق وتطبيع ثقافة خوف مدعومة باستخدام أو التهديد
باستخدام العنف والعدوان ،وكذلك بالتدخل العسكري
استجابة للنزاعات السياسية واالجتماعية او لتدعيم
المصالح السياسية واالقتصادية.
ستركز حملة ال  61يوم على ثالثة مجاالت ذات اولوية
مع التأكيد على التقاطعات ما بين الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والعسكرة والعنف القائم على النوع الجنسي
(الجندر):
 .6العنف الذي ترتكبه الجهات الفاعلة في الدولة:
تلجأ الجهات الفاعلة في الدولة إلى التهديد او القيام
بأعمال عنيفة للحفاظ على أو للوصول إلى السلطة.

منذ العام  0990يقوم مركز القيادة العالمية للمرأة
)(CWGLبتنسيق الحملة بمشاركة اكثر من 2015
منظمة من  085دولة.
حملة ال  01يوم مكرسة لِ:
رفع مستوى الوعي حول العنف القائم على
النوع االجتماعي (الجندر) كقضية حقوق
انسان،
تعزيز العمل المحلي حول العنف ضد المرأة.
تزويد منصة لتطوير وتبادل االستراتيجيات.
إظهار تضامن الناشطين من حول العالم
دعوة الحكومات للمحاسبة واالستجابة وحماية
ومنع العنف ضد المرأة.

موضوع الحملة للعام 3102

 .2العنف المنزلي ودور األسلحة الصغيرة :يستمر
حدوث العنف المنزلي في كل منطقة من مناطق
العالم ،مع تعرض الغالبية العظمى من نساء العالم
للعنف الذي يرتكبه شريك حميم في مرحلة ما من
حياتهن.
Center for Women’s Global Leadership
School of Arts and Sciences
Rutgers, The State University of New Jersey
160 Ryders Lane
New Brunswick, NJ 08901-8555 USA

 .3العنف الجنسي أثناء النزاع وبعده :الصراع
العنيف يزيد من استضعاف النساء والفتيات ،حيث
يتعرضن بمعدل اعلى لالغتصاب واالستعباد
الجنسي ،والتشويه والحمل القسري واالجبار على
الزواج مقارنة مع اوقات السلم النسبي.

انخرطوا معنا
إبدأو حملتكم الخاصة
حملة ال  01يوم ترحب بالنشاطات من جميع انحاء العالم
ومركز القيادة العالمية للمرأة () (CWGLيشجع
المشاركين على الربط مع موضوع الحملة ،من السالم في

المنزل إلى السالم في العام :لنتحدى النزعة العسكرية
ولنقضي على العنف ضد المرأة ،وذلك بالطرق األكثر

مالءمة للسياق الخاص بكم.
نحن ندعمكم
 إحصلوا على رزمة النشاطات :في كل عام يقوم مركز
القيادة العالمية للمرأة باصدار رزمة نشاطات يمكن
للمشاركين استخدامها للمساعدة في تخطيط نشاطات
حمالتهم .يمكنكم تنزيل مواد رزمة النشاطات او طلب
نسخة ورقيه منها من الموقع االلكتروني:
http://16dayscwgl.rutgers.edu
 رزنامة الحملة على الشبكة األلكترونية :ابحثوا في
رزنامة حملة ال  01يوم المتوفرة على الشبكة
االلكترونية للحصول على المنظمات المشاركة في
منطقتكم او لنشر المبادرات الخاصة بكم:
http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaigncalendar
 منتدى النقاش ل  61يوم :تفحصوا منتدى النقاش
االلكتروني للتواصل مع المشاركين االخرين ولتبادل
المصادر ولتعلم المزيد حول القضايا:
http://16dayscwgl.rutgers.edu/getinvolved/16-days-discussion-forum
إبقوا على تواصل معنا











الشبكة االلكترونية :Web
http://16dayscwgl.rutgers.edu
البريد االلكتروني 16days@cwgl.rutgers.edu :email
إنضموا إلى قائمة التعميم لحملة ال  61يومJoin the 16 :
DaysListserv:
https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16da
ys_discussion
صفحة المعجبين على فيسبوك Facebook fan page :
http://www.facebook.com/16DaysCampaign
تويتر : Twitter
;#16days; @16DaysCampaign
@CWGLRutgers
فليكر Flicker:
http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
سكايب cwgl_16days :Skype
:Tumbler http://cwgl.tumblr.com/

تواريخ الحملة
بدأت حملة ال  01يوم في العام  0990باستخدام ال 01
يوم ما بين اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
( 32تشرين ثاني /نوفمبر) واليوم العالمي لحقوق اإلنسان
( 01كانون أول /ديسمبر) لتعزيز مفهوم ان العنف ضد
المرأة هو انتهاك لحقوق اإلنسان وأن القضاء على جميع
اشكال العنف القائم على الجنس (الجندر) هو عبارة عن
قضية حقوق إنسان.
 52تشرين ثاني  /نوفمبر :حملة اليوم العالمي للقضاء
على العنف ضد المرأة .تبدأ يوم  32تشرين ثاني/نوفمبر
للدعوة إلى زيادة االهتمام بالعنف القائم على النوع
االجتماعي (الجندر) .تم اختيار هذا التاريخ تكريماً
لالخوات ميرابال اللواتي تم اغتيالهن في العام  0911من
قبل ديكتاتورية رفائيل تروجيلو في جمهورية الدومنيكان.
تم األعتراف بيوم  32تشرين ثاني /نوفمبر من قبل األمم
المتحدة في العام .0999
 01كانون ثاني /ديسمبر :اليوم العالمي لحقوق
اإلنسان .هو عبارة عن احتفال بتبني األعالن العالمي
لحقوق اإلنسان في العام  .0918تستخدم الحملة اليوم
العالمي لحقوق اإلنسان كفرصة لالحتفال بتوقيع الوثيقة
التاريخية وتعزيز المبادئ التي تشتمل عليها.
 52تشرين ثاني  /نوفمبر :اليوم العاملي للمدافعين عن
حقوق اإلنسان للمرأة .هو يوم لتكريم المدافعين عن
حقوق اإلنسان للمرأة ولالحتفال بالفعاليات والدعوة
ونشاطات المقاومة البطولية.
 6كانون اول  /ديسمبر :مذبحة مونتريال ،تذكار مقتل
 01طالبة من كلية مونتريال للهندسة في العام 0989
على خلفية النوع الجنسي (الجندر).

لماذا العنف القائم على النوع
االجتماعي (الجندر)؟
"[ ]...العنف ضد المرأة يشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان األساسية ويشكل عائقا
أمام تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسالم".
-

إعالن ومنهاج عمل بيجين لعام ()5991

ما هو العنف القائم على نوع الجنس؟

العنف القائم على النوع االجتماعي هو انتهاك متفشي
لحقوق اإلنسان ويشكل مشكلة من ناحية الصحة العامة
وعقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية ،واألمن ،والسالم .في
العام 0992قام إعالن األمم المتحدة بشأن القضاء على
العنف ضد المرأة بتعريف العنف ضد المرأة بأنه "أي فعل
عنيف قائم على النوع االجتماعي (الجندر) يؤدي إلى أو
يمكن أن يؤدي إلى اذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة
للمرأة ،بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أواالكراه أو
الحرمان التعسفي من الحرية ،سواء حدث ذلك في مكان عام
أو في الحياة الخاصة .مصطلحات "العنف ضد المراة" و
"العنف القائم على النوع االجتماعي (الجندر)" تستخدم
لإلشارة إلى مجموعة من االنتهاكات التي ترتكب ضد النساء
و الرجال التي تنبع من عدم المساواة بين الجنسين
والمعتقدات حول األدوار التقليدية للجنسين وتبعية المرأة في
المجتمع مقارنة بالرجال.


تشير احصائيات منظمة الصحة العالمية إلى انه على
األقل واحدة من بين كل ثالث نساء على مستوى العالم
ستتعرض للضرب ،األغتصاب او غير ذلك لالعتداء
خالل فترة حياتها .في معظم الحاالت يكون المعتدي
1
من افراد عائلتها.



تشير األبحاث إلى إن وجود سالح صغير في البيت
يؤدي إلى ازدياد الخطر الكلي لتعرض شخص للقتل
بنسبة  ،%10وبالنسبة للنساء بشكل خاص فإن نسبة
2
الخطر تقارب ثالثه اضعاف.
1

تواريخ اضافية
 52 تشرين ثاني /نوفمبر :اليوم العالمي للتضامن
مع الشعب الفلسطيني
 0 كانون اول /ديسمبر :يوم األيدز العالمي
 5 كانون اول /ديسمبر :اليوم العالمي للقضاء على
العبودية
 3 كانون اول /ديسمبر :اليوم العالمي لالشخاص
ذوي اإلعاقة.
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