
 2022نوفمبر  25بیان مؤسسي في 

 الیوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة

 

یتخذ العنف ضد المرأة أشكاالً عدیدة  نوفمبر، لالحتفال بالیوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة. 25نجتمع الیوم، 
 األساسیة من أجل تعافیھن.ولھ تأثیر على حیاتھن ویعتمد ھذا التأثیر إلى حد كبیر على ضمان الوصول إلى الحقوق 

كل  من بین جمیع أشكال العنف ضد المرأة، یعتبر العنف الجنسي ھو األكثر انتشاًرا واألكثر خفاًءا واألكثر تطبیعًا.
سلطة اإلذالل والسیطرة  ال عالقة لھ بالجنس، بل بالسلطة. ھذا یجعل العنف الجنسي مكونًا أساسیًا لسیادة الرجل.

سلطة خلق الثقافة االجتماعیة بأن الرجال  ید الخوف وتقیید حریة الفتیات والمراھقات والنساء.وفرض االنضباط وتول
بما في ذلك سلطة تجاھل ذلك  یجب أن یأخذوا زمام المبادرة في الجنس وأال یتوقفوا حتى یتلقوا الرفض المباشر.

 الرفض أو تجاوز الحدود بإصرار.

العتداء جنسي، وسلطة إلقاء اللوم على الضحایا / الناجیات (كیف كانت  أیًضا سلطة إحداث شعور بالخجل لتعرضھا
 ترتدي، وما الذي استھلكتھ، وأین كانت، ھل كانت بمفردھا ...) بدالً من اعتبار المعتدي الشخص الوحید المسؤول.

مات من قبل وبشكل أساسي، سلطة خلق تصور وھمي بأنھ یتم ارتكاب الھج أو سلطة التشكیك في نیة المشتكیات.
شخص مجھول مریض نفسیًا وفاسد في مكان عام، على الرغم من حقیقة أن معظم الھجمات، وخاصة األكثر خطورة 

یرتكبھ األصدقاء أو األزواج أو زمالء الدراسة أو زمالء  منھا، تحدث في أماكن تعتبر خاصة ومن معتدین عادیین.
 ن.العمل أو الجیران أو األقارب أو األشخاص المقربی

لقد ثارت الحركات النسویة في جمیع أنحاء العالم ضد ھذه السلطة األبویة، وأشارت إلى أسباب وعواقب العنف 
الجنسي وحددت تعبیراتھ المختلفة في جمیع المجاالت التي یحدث فیھا (األسرة، الزوجین، المجتمع، العمل، التعلیم، 

ركات النسویة ثقافة االغتصاب التي تطبع وتقبل العنف الجنسي كما استنكرت الح الفضاء الرقمي، الحیاة السیاسیة).
 ضد المرأة، مما خلق موجة من المساندة للتعریف بصوت النساء اللواتي یشتكین واللواتي یرافقن المشتكیات.

 تشمل الحریة أوًال، وضعن موافقتھن في المقام األول. في الوقت نفسھ، عززت الحركات النسویة تغییرین كبیرین.
ھذا یتحدى المجتمع بأسره وخاصة  الجنسیة ممارسة الجنس بقدر ما ترید المرأة ومع من ترید، وكذلك رفضھا لھ.

الرجال، حتى یتم التخلص من الصور النمطیة وأدوار الجنسین التي یسود فیھا الرجل، حتى یتم التعرف على تلك 
نھ أو تضفي الشرعیة علیھ، في بیئتھم وسط األصدقاء المواقف والسلوكیات التي تشكل العنف الجنسي أو تقلل من شأ

 والعائلة والزمالء والعمل والترفیھ.

مسؤولیة تشمل  وثانیًا، طالبت الحركات النسویة من السلطات العامة القضاء على جمیع أشكال العنف المؤسسي.
ب أقصى قدر من التعاون بین سیاسات الوقایة والتعویض، والتي یجب أن تكون مصحوبة بموارد مالیة كافیة وتتطل

 المؤسسات وبین القطاعات.

االلتزام بضمان جمیع الحقوق التي ینتھكھا العنف  ھذا ھو االلتزام الذي تعززه جمیع المؤسسات السیاسیة في البالد.
علیم الجنسي: من الحق في األمن، إلى الحق في السالمة الجسدیة والنفسیة، مروًرا بالحق في الصحة، والحق في الت

باختصار، إن االلتزام بحریة المرأة سوف یجعلنا أیًضا مجتمعًا أكثر  والحق في المشاركة االجتماعیة والسیاسیة.
 حریة.

 

 



 
 


