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إعالن موضوع الحملة لعام 2015
"من السالم في المنزل للسالم في العالم :جعل التعليم آمنا للجميع"
عام  2015هو العام الرابع والعشرون لحملة  16يوم من مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي ،والتي بدأت عام  1991ويقوم بتنسيقها مركز
القيادة العالمية للنساء  .Center for Women’s Global Leadershipواشترك في الحملة أكثر من  5478منظمة وصناع سياسات وحكومات
ووكاالت تابعة لألمم المتحدة وعدد هائل من األفراد من أكثر من  180دولة حول العالم .وقد قمنا معا بإلقاء الضوء على قضايا العنصرية والتمييز
على أساس الجنس وثقافات العنف والعداء للمثليين ،ودعونا لتطبيق التزامات حقوق اإلنسان بما في ذلك الحق في الصحة والحقوق اإلنجابية وإنهاء
العسكرة والعنف القائم على النوع االجتماعي وغيرها من األمور .وتعود قوة الحملة وطول أمدها لوجود آالف المشاركين مثلكم.
هذا العام ،ستركز حملة  16يوم باألخص على العالقة بين العسكرة والحق في التعليم في أوضاع النزاعات العنيفة وفي حاالت السالم النسبي ومختلف
السياقات التعليمية ،مع اإلشارة لطبيعة العسكرة كنظام أبوي شامل قائم على التمييز والتفاوت وفقا لعالقة كل منا بالسلطة.
التعليم سلعة عامة وحق أساسي من حقوق اإلنسان معترف به في المادة  26من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  1948ومذكور في العديد من
االتفاقيات والمعاهدات الدولية واالقليمية لحقوق اإلنسان .ورغم ذلك ،يتعرض الحق في التعليم لتحوالت واضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية،
حيث تحرم جماعات بعينها من هذا الحق األساسي أكثر من غيرها مثل النساء والفتيات وأصحاب اإلعاقات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية
والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس وغير النمطيين بوجه عام والمهاجرين والشعوب األصلية .وتوضح البيانات الحديثة أن هناك حول العالم حوالي 38
مليون شخص نازح داخل حدود بالدهم 1،و 16,7مليون الجئ 2.والفتيات والشابات بشكل خاص هم األكثر عرضة لألذى بسبب انعدام األمن
واألزمات ،فأحدث التقديرات تبين أن هناك  31مليون فتاة في سن التعليم االبتدائي و 34مليون في سن التعليم الثانوي لسن ملتحقات بالمدارس 3،و15
مليون فتاة و 10مليون فتى لن يروا بأعينهم أي فصل دراسي أبدا 4،وهناك عدد يقرب من  58مليون طفل في سن التعليم االبتدائي ال يمكنهم االلتحاق
بالتعليم نصفهم ( 28,5مليون) يعيش في مناطق متأثرة بالنزاعات.
تعتمد حماية الحق في التعليم في المناطق المتأثرة بالنزاعات على الحكومات الوطنية والتزام المجتمع الدولي واستجابته وهي األمور التي يصعب
تحققها عادةً 5.وغالبا ما يتأثر الحق في التعليم بضعف البنية التحتية ،وهو ما يتضمن البيئة التعليمية غير اآلمنة وغير الصحية ،والمناهج غير المالئمة
وغير الحساسة للنوع االجتماعي التي ال تزال موضوعة في إطار المفاهيم األبوية النمطية للنوع االجتماعي ،ومحدودية الموارد المتوفرة لتقديم الخدمة
التعليمية وإتاحة التعليم للناس .في  ،2014وصل اإلنفاق العسكري في العالم لـ  1,8ترليون دوالر 6،في حين يذكرنا الخبراء أن ما يبعدنا عن هدف
تقديم التعليم األساسي للجميع بنهاية  2015فجوة مقدارها  26بليون دوالر أمريكي 7.ويمكن أن يواجه األطفال والشباب أيا ما كان نوعهم المزيد من
الحرمان واألذى بسبب اإلعاقة واألصل العرقي أو اإلثني وااللتزامات والصعوبات االقتصادية المفروضة عليهم من األسر ومن األوضاع التي يجد
الكثيرون منهم أنفسهم فيها سواء في أوقات النزاعات العنيفة أو بعد الكوارث البيئية أو أثناء أوقات السالم النسبي 8.والصعوبات التي تعاني منها
الفتيات باألخص تتميز بالحدة ،فالفتيات والشابات تواجه شبح الزواج المبكر أو الزواج اإلجباري الذي يمكن أن يقطع مسار تعليمهن ،وهن معرضات
ألشكال مختلفة من العنف القائم على النوع المتعلق بالمدرسة بما في ذلك العنف الجنسي واإلساءة الجنسية في الطريق للمدرسة أو داخل المؤسسات
التعليمية والتمييز في توفير البنية التحتية األساسية مثل المرافق الصحية المالئمة التي يمكن الوصول لها بآمان .وبالتالي ،تختار العديد من األسر أن
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تخرج الفتيات والشابات من المدرسة وأن تمنعهن عن مواصلة تعليمهن.
بالنظر إلى انعدام األمن واألمان فيما يتعلق بالتعليم ،وبعد االطالع على نتائج المسح العالمي الذي تم إجراءه في بداية هذا العام ،سيكون شعار حملة 16
يوم على مستوى العالم هو "من السالم في المنزل للسالم في العالم :جعل التعليم آمنا للجميع" .ويعني اختيار هذا الموضوع االعتراف بالوضع
الحرج لماليين الفتيات والفتيان والشباب والشابات الذين يتأثر حقهم األساسي في التعليم بصورة يومية أو يمنع عنهم بسبب العنف وانعدام الموارد
والتمييز .ومن واجبنا التركيز على الوضع الصعب للفتيات والفتيان والشباب والشابات هذا العام من خالل حملة  16يوم.
وفي إطار هذا الموضوع ،تطلب منكم حملة  16يوم االشتراك في تعزيز الحق في التعليم وتحدي العنف والتمييز وعدم اإلنصاف في التعليم حيث
يتقاطع النوع االجتماعي مع العرق أو اإلثنية والدين والميول الجنسية الواقعية أو المتصورة والوضع االقتصادي االجتماعي وغيرها من المحددات
االجتماعية .يمكنكم البدء في التفكير في حالة المساحات التي تتم فيها العملية التعليمية وإتاحتها للناس في مجتمعكم المحلي أو بلدكم أو منطقتكم .وعند
التخطيط لمشاركتكم ،نرجو التفكير في السبل التي تؤثر بها العسكرة على التعليم سواء في أوقات السلم أو أثناء النزاعات أو في مخيمات الالجئين
والنازحين أو في المناطق الخاصة بالشعوب األصلية أو في المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية أو حتى في الشوارع .فكروا في تأثير العنف
وزيادة العسكرة على تعليم الشباب في الدول التي شهدت مؤخرا أشكال مختلفة من النزاعات المسلحة ،وكيف أثر التطرف سواء من خالل ممارسات
وسياسات الدولة أو األطراف الخاصة على الحق في التعليم وخاصة بالنسبة للفتيات ،وكيف يؤثر اإلنفاق الحكومي على األسلحة وغيرها من األولويات
العسكرية على تمويل التعليم األمن والمتاح للجميع.
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مركز القيادة العالمية للنساء يقوم حاليا بتنمية موارد ومواد الحملة التي ستمثل معلومات خلفية مفيدة عن موضوع الحملة واقتراحات
لتخطيط أنشطتها.وسيقوم المركز بنشر هذه الموارد على موقع حملة  16يوم خالل الشهور السابقة على الحملة .يمكنكم أيضا مراسلة
حملة  16يوم ( )16days@cwgl.rutgers.eduلطلب نسخ ورقية من هذه المواد .ويمكن للمشاركين زيارة موقعنا
( )http://16days.cwgl.rutgers.eduلتحميل مواد حزمة "افعل شيئا" أو لطلب نسخة ورقية كلما كانت متوفرة.




حملة  16يوم مفتوحة للمشاركين المنخرطين في العمل على هذه القضايا بالسبل المناسبة للسياقات التي يتواجدون فيها .فالمشاركون هم
أفضل من يعرف ما هي القضايا التي ينشطون فيها ومع من (سواء حكوماتهم أو مجتمعاتهم) بهدف مواجهة وتغيير األبنية التي ترسخ
استمرار العنف القائم على النوع االجتماعي بشكل ايجابي .ابتكروا أو انضموا لنشاط عالمي أو وطني في الجامعة أو الحي .اطلبوا مواد
الحملة وانضموا للقائمة البريدية االكترونية للمنخرطين فيها واستفيدوا من جداول األنشطة العالمية في السنوات السابقة (متاحة على
االنترنت) للخروج بأفكار ألنشطتكم أو إليجاد معلومات بخصوص المجموعات التي في محيطكم .ونشجعكم على استخدام هاشتاج
 #16Daysفي مواقع التواصل االجتماعي.





مع اقتراب شهر نوفمبر ،تذكروا أن ترسلوا خططكم إلى مركز القيادة العالمية للنساء ليتم إدراجها في جدول األنشطة العالمية لحملة
 2015لتصبح جز ًء من حركة حملة  16يوم .ويمكن إيجاد جدول األنشطة العالمية للحملة هنا
. http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar

إن كنتم تريدون المزيد من المعلومات عن حملة  16يوم العالمية ،نرجو زيارة الموقع
 ،http://www.cwgl.rutgers.edu/16days/home.htmlويمكن مشاهدة صور حمالت  16يوم السابقة على موقع فليكر
https://www.flickr.com/photos/16dayscampaign








اشتركوا في القائمة البريدية االلكترونية لحملة  16يوم من مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي ،والتي توفر للناشطين مساحة
لمشاركة أعمالهم المناهضة للعنف وبناء شراكات مع اآلخرين حول العالم ،وتطوير االستراتيجيات والموضوعات الخاصة بحملة  16يوم
السنوية .اشتركوا هنا https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion

منذ تأسيس الحملة عام  ،1991كان مركز القيادة العالمية للنساء هو المنسق العالمي لها .وخالل الخمسة وعشرين عاما الماضية ،كانت
حملة  16يوم مكرسة للدفاع وتنسيق العمل الهادف إلنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي على المستويات المحلية والوطنية والدولية.
وقد تم اختيار التواريخ للتوكيد على العالقة بين إنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي ومبادئ حقوق اإلنسان وإبراز أن العنف القائم
على النوع هو انتهاك لحقوق اإلنسان العالمية ،فالـ 25من نوفمبر هو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء والـ 10من ديسمبر هو
اليوم العالمي لحقوق اإلنسان .وتُستخدَم حملة  16يوم كاستراتيجية منظمة من أجل الدعوة للقضاء على كافة أشكال العنف القائم على
النوع االجتماعي من قبل األفراد والجماعات والمؤسسات في شتى أنحاء العالم.
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