
 

 

 
 النساء ضد العنفوقف  :قد تكون من حقهن العظمة التي

 

حقوق اإلنسان التابعة لألمم  لمفوضية 15ال لمجمسة لجامعة البيائية العالمية المقدمبيان ا
 .المتحدة

 
 جنيف، سويسرا
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ال يسمحون ألنفسيم  مثمماو .  محبةالو المطف واإلنصاف و  العدلبطراز  يتزينواعمى أحباء اهلل أن "

أن ال يسوومحوا ليووذا االسووتبداد أن يمحووق ب موواء  عمووييم يجوو ف واإلعتووداءمقسوووة ُعرضووة لأن يكونوووا 
 حضرة بياءاهلل - ."الرحمن 

 
 

 .الفائتالعام  ،نساءال ضد العنفلشأن ترح  الجامعة البيائية العالمية بتعيين المقرر الخاص 
ذا األمر الميم في إطار حقوق اإلنسان لألمم المتحدة، ساىمت من خالل استعجال وجود ىف

 العنف إن السعي لفيم. بشكل عامحقوق اإلنسان  في دعمالمؤسسات النسائية مساىمة فاعمة 
سوف يسمط الضوء بال شك عمى  من مواضيع حقوق اإلنسان األساسيةكموضوع  نساءال ضد

استراتيجيات تساعد عمى كبح العنف اكتشاف  لوسيسي العنفألنواع أخرى من  المسببات الدافعة
 .المتزايد في كافة مستويات مجتمعاتنا

 
 نويمك.  اإلنسانيةالحقوق  جميعخرق  يمكن بو قياس مدىالنساء ىو معيار  ضدإن العنف 
العدوانية التي تحكم المجتمع، ودرجة التنافسية المسيطرة عميو، ودور القوة درجة  لقياساستخدامو 
مازالت إلى اآلن مبررة ًا و إن الممارسات المؤذية ضد النساء كانت كثير . إلرادة والُحكمفي بسط ا
والفرضيات التي ال أساس ليا  "النظريات العممية"والمعتقدات الدينية و المفاىيم الثقافية في سياق 
 يفتحفيو سالتسمط ىيمنة ف ن لمجتمع ما  لكن ميما كان النظام السياسي أو الدينيو .  من الصحة

 .النساء كالعنف ضد النحرافات في استخدام السمطةالمجال حتمًا 
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فحس  ولكن   الضحية قدرمن  تحط ال النساء ضد العنف أشكال كافةأن اآلن ًا لقد أصبح واضح
ضمن أنفسيم ىم  يمارسون العنف ضد النساءالذين  إن أولئك.  من قدر مرتك  اإلساءة أيضاً 

الخشونة غير المكبوحة و المنافسة  عندما تمزق. ى استخدام القوةة المبنية عممنظأللضحايا ال
إن "وجية النظر البيائية في ىذا الخصوص، ومن  .يتضرر الجميعالمجتمع،  نسيجاالستبداد و 

مظير خطير من  ىوالمرأة  والعنف ضد ،"االجتماعيلمنظم دمار الو حصاد القوة ىو االضطرا  
 .مظاىر الفوضى فى نطاقيا األكبر

 
حديثة تشجع عمى خمق  تبني نماذجو جديدة ن التحدي الذي نواجيو ىو البحث عن استراتيجيات إ

القوة  أسالي عن أن ننتقل ب معان . عمى كل المستوياتًا تعاون أوثقو  أكثر صحةمجتمع 
 اإلباحيةو نس  الجريمة  الزيادة فيإن .  السالم وصنعالمشورة  وسائلمتوجيين إلى  والعدائية

الحكومات و المؤسسات ألفراد و الى المزيد من إكميا أدت  انييار العائمةو  الِعرقي العنففي الزيادة و 
 . عاتاالنز  لحل لمعنفبدائل عن ممن يبحثون 

 
في حين أنو من المعروف أن تفاوت .  التعاون ىو التعميمزيادة الطرق الضرورية لتشجيع  إحدى

من فالنساء،  العنف ضدىمان في حوادث يسا القانونية عدم المساواةو االقتصادي المستوى 
من قبيل حقائق أساسية الفشل في إدراك  يأ الجيل ينشأ من فى حد ذاتو العنفالواضح أن 

. عاتالحل النز  الوحيد واألشرفالطريق  الفكر الخاطئ بأن القوة ىيو  ،الجنس البشريوحدة 
. ليس فقط حق أساسي بل ضرورة عممية في عالم اليومىو العممي، و المادي و ، األخالقي فالتعميم

متغم  عمى التعص  الجنسي سوف تكون لاألفراد المجتمع ال تثقف  يفالعنف  محاولة لكبح ةوأي
 مستوياتو بين النساء في الدول النامية  ةاألميّ نسبة  فيوتزداد  يالذفي الوقت و  .بالتأكيد ناقصة

، من الميم إعادة تأكيد دور ف نو ةفي المجتمعات الصناعيلكال الجنسين  ىبوطاً  تزدادالتعميم 
 .ُأريد السيطرة عمى العنف ضد النساءإذا التعميم في كل مكان 

 
 ىوواإلىمال ألكبر قدر من العنف النساء والبنات المكان الذي تتعرض فيو أن المفارقات من 

ذا قام المجتمع و م بناتين، ف ذا قامت العائالت بتعمي.  ألسرةاعص  داخل تال يف يأ، منازلين ا 
.  عمى السواء المجتمعو فسوف تكون الفائدة لألسرة ، الفتيات الصغيراتتعميم بتشجيع نيجي ل

 التفسيربلجيل القادم ا معممات أوائل أن األميات ىنّ  رة بياءاهلل، مؤسس الدين البيائييؤكد حض
 الفتياتعطى األولية لتعميم تُ    أنيج تكون الموارد محدودة عندمالذلك، و  .العبارات لتمك األعم

 . من األطفال
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عمى تقدير النساء  اأيضً  إال بتعميم الرجال اتمامً  العنف  عمى مشكمة التغمّ  ال يمكن لكنو 
الرجل ستكون قصيرة األجل ما لم  عنفمن  إن أية محاولة لحماية المرأة. كشريكات متساويات

آثار و ل بالتأكيد كل الجيود التي تبذل إلدراك أسبا  ستفشوكذلك، . التدري  المبكر لمفتيان يشمل
 .الرجال النساء إذا لم تشمل ضد العنف

 
إلى  لمعنف ضد النساء الكامل التحميل  ضافةب بحرارة لذلك ترح  الجامعة البيائية العالمية 

 تإجراءاتراح الق"حقوق اإلنسان  مفوضيةترح  بدعوة إنيا كما .  الخاصر قر  الم أعمالجدول 
صالح العواق  المترتبة عميياو ، وأسبابو العنف ضد النساءإلنياء   ." ا 

 
 يف يمستوى القاعدالعمى جيود ال منساىمت بالكثير قد الجامعة البيائية العالمية ولما كانت 

فعمى سبيل المثال، كان . أن نشارككم خبراتنا يسرنا، النساء كشركاءو تدري  الرجال و تعميم سبيل 
في ثالثة مشاريع ( UNIFEM تنمية المرأةو صندوق األمم المتحدة لتطوير )مع  امؤخرً  لتعاوننا
اىتمام اليونيسف  أثره في جذ  المجتمع لمتغيير في ام وسائل اإلعالم التقميدية كعاملباستخد

 مستوىنتائج المشروع كان انخفاض  أحد بسب  أن (UNICEF صندوق األمم المتحدة لألطفال)
 .الخاص رالمقر  مزيد من التعاون مع نتطمع لم ىذا السياق وفي. العنف العائمي

 
" العظمة قد تكون ليم"س برنامج وخطوات العمل تسمى في صدر ىذا المقال مجموعة تعك

السالم، لنشره وتوزيعو في و المساواة، التنمية : لممؤتمر العالمي الرابع لألمم المتحدة عن المرأة
بكين المقامة في نفس الوقت الذي اجتمع بو منتدى المؤسسات  المؤتمر العالمي الرابع لممرأة في

 ..5991سبتمبر / غير الحكومية المقامة في ىوايروا، الصين، أغسطس
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