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من السالم في المنزل إلى السالم في العالم:
لنتحدى النزعة العسكرية ونضع حد للعنف ضد المرأة
في العام  3102ستستمر حملة ال  01يوم لمناهضة العنف القائم على نوع الجنس (الجندر) تحت عنوان " من السالم في البيت إلى السالم في العالم :لنتحدى
النزعة العسكرية ونضع حداً للعنف ضد المرأة" .تم الحصول على ردود ومعلومات بعد الدعوة للحصول على مساهمات من شبكة النشطاء المشاركين بحملة
ال  01يوم والمنظمات العاملة في مجال حقوق األنسان والعنف القائم على نوع الجنس (الجندر) وقضايا العدالة االجتماعية في جميع انحاء العالم.
حملة ال  61يوم لعام  3162تدعو لرفع 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 نوع الجنس(الجندر) .ويركز موضوع الحملة على
النزعة العسكرية كوسيلة لخلق وتطبيع ثقافة خوف مدعومة باستخدام أو التهديد باستخدام العنف والعدوان ،وكذلك بالتدخل العسكري استجابة للنزاعات
1
السياسية واالجتماعية او لتدعيم المصالح السياسية واالقتصادية.
النزعة العسكرية هي نظام من العنف البنيوي الذي ينتهك حقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية ،والسالمة ،وأمن النساء والرجال ،واألطفال تقريبا في كل بلد
ومنطقة من العالم 2.ويمكن رؤية تأثير النزعة العسكرية في الطريقة التي يتم بها تخصيص الميزانيات الوطنية للخدمات الصحية والتعليم واألماكن العامة
مقابل الميزانيات العسكرية؛ وفي التشريعات والسياسات التي تهمش المرأة واألقليات ،وفي السياسات التمييزية التي تعززها او تتغاضى عنها سلطات الدولة،
وفي الرد العسكري مقابل الدبلوماسية في القضايا السياسية واالجتماعية.
تؤكد الحملة على أن حقوق المرأة هي حقوق إنسان ،وتعترف بدور النظم األبوية التي تجسد التقاليد الضارة والسياسات القانونية التي تطبع العنف ضد
المرأة وتحرمها حقوقها في حياة كريمة.

مجاالت التركيز للعمل
ستركز حملة ال  01يوم 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 .انهم يدعون وجود حاجة لحماية أمن الدولة من خالل اطالق العنان للعنف على كل الذين يشكلون تهديدا من وجهة نظرهم ،ويقومون باالعتداء
جسديا وجنسيا على المدافعين عن الحقوق اإلنسانية للمرأة ( ،)WHRDsوالمتظاهرين والمنشقين اللذين يقاتلون من أجل الحقوق السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والجنسية .الشرطة والقضاة والمدعين العامين يقومون بمضايقة النساء ضحايا العنف القائم على نوع الجنس لدفعهن إلى الصمت .في
بعض األماكن ،يتم معاقبة النساء لتعرضهن للعنف الجنسي .انتشار ظاهرة افالت الدولة من العقاب بتهمة ارتكاب جرائم ضد شعوبها او شعوب دول
اخرى اوالشعوب التي ال تنتمي ألي دولة ،يشكل تحديا خطيرا إلنهاء العنف القائم على النوع الجنسي (الجندر) والنزعة العسكرية ،ولتحقيق الحقوق
االنسانية للمرأة.
الدول مكلفة ببذل العناية الواجبة  -الحترام وحماية وتعزيز حقوق اإلنسان لجميع الناس .ومع ذلك ،ال تزال النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم
محرومين من الوصول إلى الحقوق االقتصادية واالجتماعية (الحق في العمل والتعليم والغذاء والمياه على سبيل المثال) ،بينما يتعرض المدافعين عن
الحقوق األنسانية للمرأة  WHRDsالذين يدافعون عن هذه الحقوق للمضايقة واالعتداء أو القتل من قبل السلطات المعاقبة في الدولة .يستمر استهداف
الدولة للمدافعين عن الحقوق اإلنسانية للمرأة بالعنف والسجن بسبب النظرة لهم كمتجاوزين للمعايير المتعلقة بالجنس والنوع الجنسي والمساحة
التقليدية (الخاصة) المحدد لهم في مجتمعاتهم وبلدانهم.
خالل االحتجاجات األخيرة في مصر ،تعرض المدافعين عن الحقوق اإلنسانية للمرأة للمضايقات فضال عن االعتداء الجنسي والجسدي على أيدي
المتظاهرين الرجال والجنود والشرطة ،وأجبروا على إجراء اختبارات العذرية اثناء الحبس .في هندوراس ،يواجه المدافعين عن الحقوق اإلنسانية للمرأة
المتحولين جنسيا ،التمييز االقتصادي والسياسي واالجتماعي والقتل خارج نطاق القضاء والذي ترتكبه أو تتغاضى عنه سلطات الدولة 3.في إيران يتم
استهداف المدافعين عن الحقوق االنسانية للمرأة بشكل روتيني من قبل الدولة التي تدعي بأن هؤالء النساء يشكلون تهديدا للنظام األخالقي للمجتمع أو
يعملون مع عناصر تخريبية ضد سالمة الدولة.
المدافعون عن الحقوف األنسانية للمرأة وخاصة النساء من السكان االصليين يقاتلون ويموتون من اجل حماية الغابات والمياه واألراضي التي تعتبر
محورية في الرفاه االقتصادي واالجتماعي لمجتمعاتهم 4.انهم يقاتلون من اجل الحفاظ على اراضي األجداد من السرقة واالستخدام المدمر من قبل الدولة
والقطاع الخاص 5،ويكبحون انتهاك حقوق االنسان المرتكبة من الصناعات التي تعمل في مجال الريح والتنجيم والمياه والغابات 6والعمالة في المصانع.
 .3العنف المنزلي ودور األسلحة الصغيرة :يستمر حددو العندف المنزلدي فدي كدل منطقدة مدن منداطق العدالم ،مدع تعدرض الغالبيدة العظمدى مدن نسداء العدالم
للعنف الذي يرتكبه شريك حميم في مرحلة ما من حياتهن .تشير اإلحصاءات إلى أن وجود بندقية في المنزل يزيد من خطر تعرض شخص للقتلل بنسلبة
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انتشار األسلحة الصغيرة التي تشمل البنادق والسواطير والسكاكين يزيد من خطر تعرض النساء واألطفال لالصابة او الوفاة ويعمل على تطبيع الذكورة
مع أعمال العنف .وضعت العديد من البلدان تشريعات وإصالحات ضد العنف المنزلي  /العالقة الحميمة ،ولكن تقديم الحماية والخدمات للناجيات من
العنف واصالحات أقوى لمكافحة انتشار األسلحة الصغيرة لم يتمم تحقيقها بالكامل بعد .التبعية االقتصادية واالستغالل هو عامل مساهم في سبب مكوث
النساء في ظروف العنف األسري .يعتبر االستقالل االقصتادي للمرأة حتمياً لتمكين النساء في حياتهن واستمتاعهن بحقوق االنسان.
 .2العنف 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 8.االستضعاف يزداد بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي يقمن بجمع الماء
أو الحطب او العناية بالحقول واللواتي يعشن في مخيمات الالجئين أو المشردين داخليا ،أو في المناطق االتي يحد فيها القتال بين الميليشيات العسكرية
أو الدولة .العنف الجنسي بأشكاله المختلفة يستخدم من قبل الميليشيات المسلحة او جيش الدولة كسالح لغرس الخوف والحفاظ على السلطة على
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المجتمعات .عالوة على ذلك ،تبين بأن جنود وكذلك قوات مكلفة بحفظ السالم مذنبون باساءة معاملة أو اغتصاب النساء والفتيات في مخيمات الالجئين.
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النساء المحليات اللواتي يعملن او يعشن بالقرب من القواعد العسكرية يتعرضن للعنف الجنسي على أيدي القوات األجنبية المتمركزة في المنطقة.
بعد انتهاء الصراع بشكل رسمي ،تستمر العديد من النساء بالشعور باثار اساءة المعاملة من ناحية نفسية وجسدية واجتماعية  .معظم الثقافات والتقاليد
تعاقب النساء اللواتي تعرضن للعنف الجنسي وتوصمهن .بدال عن تقديم الدعم ،غالباً ما يتعرضن للنبذ من عائالتهن ومجتماعاتهن بعد تعرضهن للعنف
الجنسي .في األماكن التي فيها هياكل سلطة متنافسة تتعرض النساء والفتيات للمقايضة والتدوال لتسوية النزاعات او دفع الديون او تحسين العالقات
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االجتماعية والسياسية والتجارية.
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شارك/ي بالحملة معنا
كما هو الحال دائما ،تشجع حملة ال  01يوم المشاركين على التركيز على المجاالت األكثر مالءمة للسياق الخاص بهم .يمكن للمشاركين األخذ بعين االعتبار
كيفية التعامل مع حكوماتهم ومجتمعاتهم من اجل تحدي وتغيير الهياكل التي تديم العنف القائم على نوع الجنس (الجندر) بشكل ايجابي.

أحصل/ي على رزمة األنشطة لعام 3102
قام مركز القيادة العالمية للمرأة  CWGLبتطوير مواد لرزمة األنشطة لعام  3102التي تحتوي على مصادر تساعد على دعم نشاطات خالل حملة ال  01يوم.
سوف يعمل مركز القيادة العالمية للمرأة على توفير هذه المواد بعدة لغات في شهر آب (أغسطس)  .يمكن للمشاركين زيارة موقعنا االلكتروني
( )http://16days.cwgl.rutgers.eduلتحميل مواد رزمة األنشطة أو لطلب نسخة مطبوعة.

تواصل/ي معنا وتعلم/ي المزيد










الموقع األلكتروني لحملة ال  01يومhttp://16dayscwgl.rutgers.edu :
البريد األلكتروني16days@cwgl.rutgers.edu :
Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
Join the 16 Days Listserv: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Post and search events on the online Campaign Calendar: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Skype: cwgl_16days
Tumblr: http://cwgl.tumblr.com
Twitter: #16days; @16DaysCampaign; @CWGLRutgers

معلومات حول حملة ال  01يوما:
على مدى االثنا وعشرون عاماً الماضية  ،تم تخصيص حملة ال  01يوم العالمية لمناهضة العنف القائم على نوع الجنس (الجندر) ،للدعوة وتنسيق العمل
لدعم إنهاء العنف ضد المرأة على المستويين المحلي والدولي .وقد تم اختيار تواريخ  32نوفمبر (اليوم الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة) و  01كانون
األول (اليوم العالمي لحقوق اإلنسان) من اجل التأكيد على الروابط بين إنهاء العنف ضد المرأة وقيم حقوق اإلنسان  ،ولتسليط الضوء على أن العنف ضد
المرأة هو انتهاك لحقوق اإلنسان الدولية .تستخدم حملة ال  01يوما كاستراتيجية للدعوة إلى القضاء على جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس من قبل
األفراد والجماعات في جميع أنحاء العالم .مركز القيادة العالمية للمرأة هو المنسق العالمي للحملة.

Translated by Manal Stephan
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