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العنف القائم على النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان

تعريف العنف القائم على النوع االجتماعي
ان العنف ضد المرأة هو من أكثر انتهاكات حقوق االنسان انتشارا و يشكل مشكلة صحية وعائق أمام تحقيق المساواة
والتنمية واألمن والسالم .ان مصطلح "العنف ضد المرأة" و"العنف القائم على النوع االجتماعي" يستخدمان لإلشارة
إلى مجموعة من االنتهاكات التي ارتكبت ضد النساء التي تنبع من عدم المساواة بين الجنسين وتبعية المرأة للرجل .و
ان ممارسة العنف ضد المرأة أثناء الحرب يثير الخوف واالرهاب وإذالل النساء وأسرهم والمجتمعات المحلية.
في عام  ،3991اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة عرف العنف ضد المرأة بأنه "أي فعل عنيف تدفع إليه
عصبية الجنس ويترتب عليه ،أو يرجح أن يترتب عليه ،أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة ،بما في ذلك
التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية ،سواء حدث ذلك في الحياة أو في الحياة الخاصة
" .هذا التعريف يشمل العنف الذي يحدث في األسرة وفي المجتمع والعنف الذي ترتكبه أو تتغاضى عنه الدولة.
أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر  :العنف األسري وااليذاء الجنسي
واالغتصاب والتحرش الجنسي واالتجار بالنساء والبغاء القسري وممارسات أخرى مؤذية.
ان هذه األشكال من العنف ينجم عنها اثار جسدية وعقلية وجنسية و إنجابية وغيرها من المشاكل الصحية .وباإلضافة
إلى ذلك التمييز ضد المرأة على أساس الطبقة االجتماعية والعرق والدين والعمر والجنس والجنسية مما ينجم عنه زيادة
تعرضهن للعنف.

من هن المدافعات عن حقوق اإلنسان ؟
ان النضال من أجل ادراك حقوق اإلنسان ووضع حد لالنتهاكات في جميع أنحاء العالم هو من قبل النساء والرجال
المدافعين .ان المدافعين في مجال حقوق اإلنسان يدافعون عن حقوقهم وحقوق االخرين على الرغم من تعرضهم
للخطر .في حين أن النساء المدافعات عن حقوق اإلنسان يشتركن مع الرجال في نفس نقاط الضعف اال انهن يواجهن
عداء أكبر بسبب جنسهن وبسبب نشاطهم وكونهن صناع تغيير ولسن متلقين سلبيين للهيمنة.
كونك مدافع عن حقوق اإلنسان يعرضك لالنتهاكات لكن عندما تكون المدافعة امرأة فهي تتعرض للعنف والهيمنة
الذكورية .و في كل أنحاء العالم النساء يتحدون التقاليد واألدوار النمطية و األعراف االجتماعية والثقافية التي تحرم
المرأة من حقوقها اإلنسانية  .عندما تركز المدافعات على القضايا المتعلقة بالمرأة بما في ذلك حقوق المرأة االقتصادية
واالجتماعية والسياسية والجنسية واإلنجابية اإليذاء والعنف والتحرش والتمييز بين الجنسين والتهميش؛ وحقوق أخرى
متعلقة بالتمييز أو التهميش تصبح مستهدفة .ان المدافعات عن حقوق االنسان يواجهن مشاكل مع األقارب الذين
يختلفون معهم بالرأي وال يوافقون على نشاطهم في المجال العام و يشعرون بالعار منهن ومن عائلتهن باإلضافة الى
مشاكل مع الدولة واألجهزة األمنية ونظام العدالة ،وحتى من قبل زمالئهن .
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ينظر الى المدافعات عن حقوق االنسان من قبل الدولة واألجهزة األمنية ورجال الدين والثقافة بانهن عوامل تخريبية ،
والقضايا التي يدافعون عنها ضد الثقافة والدين والعادات والتقاليد .ونتيجة لهذا ،من المحتمل أن يواجهن العنف والموت
.
بجانب الهجمات العنيفة والموت التي تتغاضى عنها الدولة وفي بعض األحيان المجتمعات ان المدافعات يواجهن النبذ
والقمع وتشويه السمعة ويعتبرن خارجات عن الدين .أو غريبات أ ومنحالت جنسيا .وتستخدم جميع هذه األلفاظ لتشويه
سمعة المدافعات عن حقوق االنسان و جعلها مكروهة في المجتمع و نزع الشرعية عن نضالهن وتسهيل وتبرير
استخدام العنف ضدهن .يتم استخدام العنف من قبل الدولة أو المجتمع أو األسرة لخلق الخوف ومنع النساء من االنضمام
الى نشاطات حقوق اإلنسان والحركات التي تسعى الى التغيير ا السياسي و االقتصادي واالجتماعي.
اإلعالن المتعلق بالمدافعين عن حقوق اإلنسان ( )3991أدرك أهمية العمل الذي يقوم به المدافعين عن حقوق االنسان
وحمايتهم باعتبارها مسؤولية جميع الدول .و على الرغم من هذا ال يزال المدافعين عن حقوق اإلنسان وخاصة النساء
من بين الفئات األكثر ضعفا من النشطاء في جميع أنحاء العالم .واعتمد االعالن ليات وطنية ودولية محددة تهدف إلى
حماية المدافعات عن حقوق االنسان ،وتمنع العنف والتحرش وكذلك مسائلة الدولة تعتبر من األولويات الراجحة في
االعتراف بالتهديد الذي تواجهه النساء المدافعات عن حقوق اإلنسان.

ما هي مسؤولية الدولة تجاه حقوق المرأة ؟
الدول مسؤولة عن سالمة و أمن جميع النساء و الرجال الذين يخضعون لسلطتها القضائية و يجب أن تتناسب
المسؤولية مع معايير عدم التمييز :
يجب على الدول العمل على منع وحماية ومحاكمة ومعاقبة الجناة  ،و تقديم تعويضات عن العنف القائم على النوع
االجتماعي بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع أنواع العنف األخرى  .التقيد بمبدأ العناية الواجبة وان الدول هم
من يتحملون المسؤولية الرئيسية لمكافحة العنف بجميع أشكاله  ،و هذا يشمل العنف القائم على النوع االجتماعي في
جميع أشكاله .
ان االعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لعام ( ) 3991حث الدول على أخذ العناية الواجبة للمنع والتحقيق
بما يتناسب مع التشريعات الوطنية ومعاقبة أعمال العنف ضد المرأة  ،سواء ارتكبت تلك األفعال من جانب الدولة أو من
جانب األشخاص العاديين " .اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )  (CEDAWقد بينت
للعالم في تعليقها العام رقم  39أن " الدول قد تكون مسؤولة أيضا عن األفعال الخاصة إذا لم تتصرف بالعناية الواجبة
لمنع انتهاكات الحقوق أو الستقصاء ومعاقبة أعمال العنف" .
حملة ال  31يوما هي فرصة لالنخراط بأعمال الناشطين في مجال حقوق المرأة و حلفائهم ليتمكنوا من إخضاع
الحكومات المعنية في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة  ،واتخاذ خطوات جادة لمنع ومحاكمة و معاقبة مرتكبين
العنف القائم على النوع االجتماعي .وتشكل الحملة فرصة لمواجهة التشريعات االجتماعية والسياسية التي تسمح
بمواصلة االفالت من العقاب على القائم على النوع االجتماعي ومناصرة التشريعات والسياسات الجديدة وتعزيز
التشريعات الرامية إلى إنهاء أو منع العنف القائم على النوع االجتماعي .
يمكن لنشطاء حقوق االنسان استخدامها االتفاقية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( )CEDAWالستدعاء
الحكومات ومسائلتها .وقد تم اعتماد اتفاقية  CEDAWمن قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام  ، 3999و هي
معاهدة دولية ملزمة قانونا تعمل على انهاء العنف القائم على النوع االجتماعي .
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