
 بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
2021نوفمبر  25  

 
 

أن تمتد  ه هونريدما ليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وبا  2021نوفمبر  25اليوم نحتفل 
الكفاح من أجل حياة إّن . هذا التاريخ إلى كل يوم من أيام السنةب الخاصة فعالياتوال عمالجميع األ

يوميّا. يجب أن يكون خالية من العنف  
 

ما هو مثل التغييرتقاوم هذا ، هناك هياكل متغير بشكل متزايدالسريع الخطى وال نا هذامفي عاللكن 
 العنف أشكالمن بين والذكوري.  األسباب التي تثير جميع أنواع وأشكال ومجاالت العنف الحال مع

كما حدث  هامعترف بهي ر بعض اآلخالنشأ وت ربعض اآلخالتطور والتي ت منها بعضال، هناك هاته
 ع القانونل ويوسّ الذي يعدّ و(ديسمبر) جنبر د 22 ب لمؤرخا  17/2020 القانونمنذ المصادقة على 

. الذكوريحق المرأة في القضاء على العنف ب يخصّ  الذيوأبريل  24الصادر في  5/2008 رقم  
 

: ، مثلاالعتراف بأشكال جديدة من العنف تعديل هذا القانون أدخلقد و  
 

 نتهاك الحقوق الجنسية واإلنجابيةاكذا و لنساء الحامالتا اتجاه  مهنيي الصحةعنف  --
إعاقة الوصول إلى معلومات  يُمارس بهدف منع أو الذي عنفالعلى أنها  هاحديدتم تالتي هي و

لفة من على مجاالت مخت ذلك يمكن أن يؤثركما . مستقلةو مستنيرة التخاذ قرارات ةضروري صادقة
أن يمنع أو يجعل من الصعب على وابية بما في ذلك الصحة الجنسية واإلنجدنية والعقلية الصحة الب

 تم فيتاإلنجاب والظروف التي  كذاو ن ممارساتهن وتفضيالتهن الجنسيةالنساء اتخاذ قرارات بشأ
. الوالدة هاظل  

 

العنف الجسدي أو النفسي واالنتقام واإلذالل يتضمن الذي هو و العنف من الدرجة الثانية -- 
 ذلك يشملو. يذكورص الذين يدعمون ضحايا العنف الواالضطهاد الذي يمارس ضد األشخا

الذكوري. العنف  حدوث رعاية وتعافي النساء في حاالتكذا كتشاف واالو الوقايةاألفعال التي تمنع   
 

ناء من نوع من أنواع العنف الذي يمارس ضد البنات واألب الذي يُفهم على أنه أيّ  يسرالعنف األ -- 
ء ، باإلضافة إلى العنف المباشر الذي يتعّرض له األبناهو ما يجعلوأجل إلحاق ضرر نفسي باألم، 

 بالتالي مما يجعله مباأل ضررلإلحاق ا هو رض منهيكون الغ نأ، والبنات في سياق العنف الذكوري
. على األمومة والطفولة عتداءاا  
 

وكراهية النساء عبر اإلنترنت  ذكوريجميع أعمال العنف اليتمثل في والذي ه العنف الرقمي -- 
ت باستخدام تقنيا وذلكا ا أو كليّ ليها أو تضخيمها أو تفاقمها جزئيّ يض عالتي يتم ارتكابها أو التحر

تديات والمواقع اإللكترونية أو المن االجتماعي ت شبكات التواصلالمعلومات واالتصاالت ومنصا
كرامة ب مسّ تروني وأنظمة المراسلة الفورية ووسائل أخرى مماثلة تالبريد اإللكعن طريق و

الصور النمطية  تُعّزز كما نفسية وحتى جسدية ضرارأفي ب هذه األفعال تسبّ توالمرأة. وحقوق 
 كماالمرأة  التصرف عندخصوصية وحرية  وتعتدي علىبالكرامة والسمعة  تُِضرّ و الذكورية

. التعبير تها فيالسياسية وحري هاائر اقتصادية تعيق مشاركتب في خستتسب  
 



هناك ثمة ، ولألسف .ذكورينوع من العنف الو مجال جديد الرقمي هو بدوره ذكوريالعنف ال
من  ة على اإلفالتكبيرالقدرة اليتمتع ب بجميع أشكالهكون هذا العنف ل العاجل لعملضرورة ماسة ل

ك أو تل 2018ماغازين في سنة  بيكارا مثل تلك التي نشرتها مجلة فقًا لدراسات مختلفةوِ ف. العقاب
فًا رن سلوكهن خومن النساء غيّ  %76 نسبة ، فإن 2017 سنة العفو الدولية في التي نشرتها منظمة

النظام ال  كونل ،على األرجح ،قررن تجاهل هذا الموقفمنهن  %26 نسبةني ويبراسّ ر المن التنمّ 
النساء اللواتي يعانين من هذا النوع من  ماتحتاجه انذلالة تضمن الحماية واألمن الت فعّ م استجاباقدّ يُ 

.   العنف  
 

 صدىهي أيًضا أداة دعم متبادل و االجتماعي التواصل شبكات، ال يمكننا أن ننسى أن ومع ذلك
 هذاولالذكوري. العديد من أشكال العنف على  ط الضوءتسليلتنديد ويمكن أن تصبح قناة للبحيث 
تصبح أيًضا  كيمن منظور نسوي  االجتماعي التواصل شبكاتتعزيز  يضرورال فإنه من ،السبب

. ةاألبوي السلطة نظامداخل المة الشخصية سللو ةوعيتلل اةأد  
 

الذكوري.  بالعديد من المجاالت التي يحدث فيها العنف التعديل المذكور أعاله للقانون أيًضا قرّ يُ كما   
 

 ذكوري، يحدث العنف الفي هذه الحالةللمرأة. العنف في مجال الحياة السياسية والمجال العام  -- 
مثل المؤسسات السياسية واإلدارات العامة أو األحزاب السياسية  أماكن الحياة العامة والسياسية في

. االجتماعي التواصل اإلعالم أو شبكاتأو وسائل   
 

من أفعال وإغفاالت السلطات والموظفين العموميين  شكلالذي يت ،العنف في المجال المؤسسي -- 
وموظفي أي هيئة أو مؤسسة عامة يكون الغرض منها تأخير أو عرقلة أو منع الوصول إلى 

ضمان حياة خالية من العنف السياسات العامة وممارسة الحقوق التي يعترف بها هذا القانون نفسه ل
أداة  اولناتنك تكون في مذلوببها. الواردة في التشريعات القطاعية المعمول  حاالتوفقًا لل ذكوريال

. مكافحة هذا النوع من العنفمن أجل العمل على  إضافيةقانونية   
 

 عتداءاتاإل هذه فينا حدثهتالذي  سخطالكذا و ات السلبيةط الضوء على التأثيرأن نسلأخيًرا، نريد 
دعمنا وتعاطفنا مع  ؤكد مجددانأن  نوفمبر، نودّ  25اليوم في هذا و من هنابشدة. تضربنا و ةالجنسي

تقييد حريتهن و ال يمكننا االستمرار في السماح للنساء بالعيش في خوف. مع محيطهممنها والناجين 
 فيبالفعل القضاء عليها  تم يكون قد يجب أن ،من المفترض التي ،هديد باالعتداءات الجنسيةبالت

، وفي هذا مبدأ الحرية الفردية نتهكت هذه، ةالجنسي عتداءاتاالإّن . اوديمقراطيّ  احرّ  يُعدّ  مجتمع
 منه تعريفًا لمفهوم الرضا الجنسي والذي يُفهم ،ألول مرةو ،يتضمن 17/2020قانون فإن ، السياق

ي تفتح المجال الت ،الحرية الجنسية والكرامة الشخصيةالمؤطرة في  ،على أنه اإلرادة الصريحة
الحرية  باب يجب أن يتم منالتعبير عن هذه الموافقة . الموافقة عليهاالممارسات الجنسية و لممارسة

إذا قام  لقبو الو توجد موافقة نل عكس ذلك، .الممارسة الجنسية تلك ويجب أن يظل طوال فترة
ض، بشكل مباشر أو غير مباشر، ممارسة جنسية ظروف أو االستفادة من سياق يفرِ المعتدي بخلق 

.  دون إرادة المرأة  
 

، ال تسليط الضوء عليهاو ذكوريميع أشكال العنف الجب التعريفعلى الرغم من التقدم المحرز في و
، ألنه ضمن نطاق نفالع ه األصناف منالمجتمع بهذ وعيةطويل يجب قطعه لت مشواريزال هناك 
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