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العنف الذي يرتكبه الجهات الفاعلة في الدولة

قصة غادة ،مصر :غادة تروي قصة
االعتداء عليها من قبل الجنود في كانون
االول عام  :1122قال أحد الجنود
"احصل عليها هذه التي كانت تشتمنا
طوال اليوم نحن نريدها"  ،وامسكها
أحد الجنود من شعرهال بطاليقة عجيبة
ومؤلمة وهددها وشتمها وركلها
بالعصي  ،وكان هناك حوالي عشرة
جنود يضربونني بنفس الوقت ومن ثم
جاء أحد الرجال الملثمين من الخارج
وقال لي أنا الشخص الذي رايته في
الخارج ملثماً وقال لها هل انتي التي
كنتي تشتميننا اليوم ؟؟؟ اليوم سترين إن
كنت رجالً أم ال  ..الليلة سوف نقييم
حفلة خاصة لك وقال لها انا صعيدي
من مصر وسوف لن اسمح لك
بالمغادرة من هنا واليوم انتي ملكي
.وبالفعل قام هذا الجندي باإلعتداء عليها
وقام بصفعها على وجهها .

من قبل  nazraشبكة المرأة ومركز القيادة العالمية النسائية
العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي من جانب أجهزة الدولة :ان العنف من
جانب أجهزة الدولة ،ضد المدنيين يحدث أثناء النزاعات والسالم النسبي .ان ثقافة العسكرة
تعمل على استخدام العنف لتسوية وانفاذ المصالح ا
لسياسية واالقتصادية وتبرر الدول زيادة النزعة العسكرية بطرق مختلفة وفي مناطق
مختلفة وعلى الرغم من هذا التنوع واالمتيازات فإن العسكرة تعزز الصفات العنيفة عند
الرجال وبالتالي تؤثر سلبيا على حقوق االنسان والمرأة واالطفال والرجال. .
ان العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي الذي ترتكبه الدول يحدث في االماكن
العامة والخاصة وفي السجون ومراكز الشرطة وفي القواعد العسكرية وقوات حفظ السالم
والقوات شبه العسكرية والميلشيات وتبرر الدول أن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع
االجتماعي من قبل أعوان الدولة يحدث في األماكن الخاصة والعامة و في السجون ومغافر
الشرطة و في الجيش وحول القواعد العسكرية وقوات حفظ السالم والقوات شبه العسكرية
والميليشيات والمجموعات الخاصة مقابل أجر .وسوف تستخدم الدول األطراف الفاعلة من
غير الدول على ارتكاب العنف ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان وغيرهم من المدنيين،
وبالتالي ضمان اإلفالت من المالحقة والعقوبة.

ان المدافعات عن حقوق اإلنسان ) (WHRDsفي ميدان التحرير في مصر ،هم الفئة
المستهدفة من قبل قوات األمن على أساس النوع االجتماعي في هندوراس ،وتنزانيا،
وأوغندا (من بين أماكن أخرى) ،والصحفيين الذين يبلغون عن الفساد الحكومي ومرتكبي
الجرائم وغيرهم من النشطاء الذين يدافعون عن األرض واللغة وحقوق اإلنسان
االقتصادية ،وغيرها ،كلها عرضة للخطر في مواجهة اإلفالت من العقاب التي تتمتع بها
اجهزة الدولة ان عدم المساءلة واإلفالت من العقوبة تجعل دور الشرطة وقوات األمن األخرى وكأنهم جناه وليس مدافعين عن
المرأة والفئات المستهدفة االخرى مما يعيقهم من االفصاح عن حالة العنف الذي يتعرضون له وعدم وصولهم للعدالة  ،ان
أنماط العنف المستخدمة من قبل الجهات الحكومية غالبا ما توضح ما يواجهه الناشطين من انتهاكات للنوع االجتماعي في
عملهم علما بان المدافعين عن حقوق االنسان وخاصة النساء منهم والذين يتحدون االدوار النمطية االجتماعية والهيمنة الدينية
يدافعون عن حقوق المرأة التعليمية واالقتصادية وغيرها هم اكثر عرضة الى عدم االمان والتحرش الجنسي والموت  .ان
المدافعات عن حقوق االنسان يواجهن العنف مثل نظرائهم من الرجال مثل الضرب أو السجن ،فضال عن االنتهاكات التي
تنتزع منهم من هويتهم مثل التحرش الجنسي واالعتداء .و في العديد من الدول حول العالم من المتوقع أن تبقى المرأة في
المنزل وبعيدة عن النشاط السياسي واالجتماعي للمرأة عندما ترفض االلتزام لتعيين أدوار الجنسينWHRDs ،هن في
خطر التعرض لبعض أشكال العنف والقيود التي تفاقمت بسبب جنسهم ونشاطهم بالقضايا السياسية واالقتصادية ،واالجتماعية
في األماكن العامة و هن أيضا أكثر عرضة للمساس االجتماعي والشجب العلني ،وخصوصا عندما يدافعون عن حقوق المرأة
يجب التصدي النتشار العسكرة واإلفالت من العقاب وانهائها من أجل ازدهار حقوق اإلنسان .يجب أن تتم محاسبة الدول من
قبل اآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية على مسؤوليتها في التحقيق والمقاضاة ،ومعاقبة الجناة .أجهزة الدولة يجب أن تعاقب
على الجرائم التي يرتكبونها ويجب على الدول حماية ومنع العنف ضد المدنيين ،بما في ذلك الفئات المستهدفة
مثل ، WHRDsمدافعين آخرين عن حقوق اإلنسان والصحفيين ،والمجتمعات
األصلية.

دخل قائد محترم بزي رسمي وفجأة قام
جندي ملثم بأخذ القائد على انفراد ليتكلم
معه وتتحدثوا ولكن القائد تجاهلني
وعاد الجندي ليهددني  ،ثم دخل
الدكتور زياد من المستشفى الميداني
ليخرج الجميع خارجاً  ،ولكن الجندي
رفض خروجي  ،ولكن الطبيب صمم
وقرر ان يتحدث مع القائد  ،وقال له
يجب اخراج الجميع من المكان  ،ولن
يخرج الطبيب اال في حال مغادرة
الجميع ،والقائد أكد على ان الجميع
يجب ان يخرجوا  ،واصبح من الواضح
انها لعبة سياسية بين القائد والجندي
بعدم السماح لي بالخروج ،واصبح
هناك اصوات تهديد امام الجميع بانها
اذا خرجت سيتم قتلها النه صعيدي ولن
>يسمح لها بالهروب

أعلمنا  :ما الذي يتطلبه األمر بالنسبة لك لتشعر باألمان؟ قدم أفكارك :
https://www.surveymonkey.com/s/cwglsecurityprojectولمعرفة
المزيد: http://www.cwgl.rutgers.edu/program-areas/gender-
based-violence/security-project.يمكنك أيضا االطالع على "مشروع
األمن " Take Action Kitلعام 3112

كسب التأييد للحد من اإلفالت من العقوبة :االنخراط مع واضعي السياسات الذين هم على
استعداد لالستماع والذين يعملون على المستوى المحلي والوطني واألمم المتحدة
والمستويات األخرى الفعالة لجعل القضاء على العنف القائم على النوع االجتماعي أولوية
وعالمة فارقة للتقدم الوطني  .توثيق ونشر حاالت االنتهاكات ضد المدافعين عن حقوق
اإلنسان والصحفيين والسكان األصليين والفئات المهمشة و تبادل المعلومات حول انتهاكات
حقوق اإلنسان للفئات المستهدفة محليا ودوليا ،وطلب العدالة من الحكومات على المستوى
االقليمي والدولي.
زيادة التوعية  :اكتب عن طرق انتشار العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي
وهل الناجين والمجتمعات المحلية و أجهزة الدولة تقوم بالتصدي أم ال لهذا النوع من
القضايا .الكتابة عن زيادة الوعي المحلي والدولي على أن العنف الجنسي والعنف القائم
على النوع االجتماعي هو وصمة عار  .مخاطبة وسائل اإلعالم التقليدية (الصحف واإلذاعة
 Excerpt from Jadaliyya.والتلفزيون) ووسائل التواصل االجتماعية (الفيسبوك وتويتر) لتوعية الناس العاديين على
 “Ghada's Testimony on Beingالصعيدين المحلي والدولي حول واقع النساء المدافعات عن حقوق اإلنسان والناشطين في
 Tortured by the Egyptianمجاالت أخرى في منطقتك.
 Army” 28 December 1122.تعزيز عمل المدافعات عن حقوق اإلنسان :اشراك مجتمعك والمجتمعات المحيطة بها من
 http://www.jadaliyya.com/pخالل المحادثة عن حقوق ا لمرأة و وجود ظاهرة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع
ages/index/3599/ghadasاالجتماعي ضد النشطاء وحشد الجميع لمطالبة الدولة بمحاسبة الجناة من خالل اآلليات
testimony-on-being-tortured by-the-egyptianالوطنية واإلقليمية والدولية و تشجيع المجتمعات على الوقوف بشكل جماعي مع النشطاء
في
مواجهة العنف الذين يتعرضون له من قبل الدولة أو غيرها.
تعزيز عمل تقوية عمل الناشطات من خالل تحسين التواصل وتبادل المعلومات  ،وتوثيق حاالت االنتهاكات على الصعيد
الوطني واالقليمي  .يستطيع الرجال لعب دور في القضاء على العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي ضد
الناشطات من قبل أعوان الدولة من خالل المسيرات والمظاهرات واألنشطة العامة األخرى و مساعدة الرجال المترددين في
االنضمام وادراك ان الفائدة ستعود عليهم وعلى المجتمع الذي يعيشون فيه عند القضاء على العنف الجنسي والعنف القائم على
النوع االجتماعي من قبل األفراد والجماعات والجهات الفاعلة في الدولة.
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