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شكر وتقدير 

الشاق وخربات للعمل  تتويج  السياسية هو  الحياة  املرأة يف  العنف ضد  التكلفة اليقاف  الوطني )NDI( #ليست  الدميقراطي  املعهد   إطالق مبادرة 

القيمة. لجهودهم  للجميع  املعهد ممنت  العامل.  الناس حول  من  الكثري 

قامت كروك  املبادرة.  لهذه  فني  كمستشار  لعملها  روتجرز  جامعة  من  كروك  لينا  منى  الدكتورة  نشكر  أن  نود   أوالً 
 بكتابة ورقة املعلومات األولية وصياغة املبادرة، وعملت عىل تطوير نهج صارم ومقنع من الناحية النظرية والسياسية
الدميقراطي املعهد  عقدها  التي  للخرباء  املستديرة  الطاولة  يف  املشاركني  نشكر  كام  التغيري.  وإمكانات  القضية   لهذه 
نشكرهم يومني.  املتنوعة عىل مدى  تبادل خرباتهم  املشاركون عىل  والتي من خاللها عمل  ديسمرب 2015،   الوطني يف 

املشاركون: للحوار.  التالية  األشهر  البناء  يف  والنقد  التوجيه  تقديم  املتواصلة حيت عملوا عىل   لجهودهم 

فرانك، ومرييل  فوسرت،  وستيفاين  إيدي،  وإيني  دنهام،  وجويل  باردول،  وغابرييل   بالينغتون،  وجويل  أنتوين،  روبن   آن 
ومارتا لوت،  وكايتي  ناندو،  كاندرازفيكا  ورومبيديدزاي  إسباهاين،  وفرحناز  هوبر،  وجيسيكا  فرانكس،  آن   وماري 
صديقي، وفاطمة  سانني،  ريسرتيبو  وجوليانا  نوغريا،  ميا  وسارة  مؤمني،  ومرسيدة   سيلز،  ماكلريي  وجنيفر   مارتينيز، 
 وشونا شمس، وتشاي شينوي، وياسمني سوليتاها أودمل، وآيلنج سوين، وباوال تفاريس، وبادي تورسني، وكريستني وول،

يونغ. وانجيليك  ويلدن،  لوريل   س 

االنتخابية، للنظم  الدولية  املؤسسة  املبادرة:  هذا  يف  لتعاونهم  الرشيكة  املؤسسات  نشكر  أن  نود  ذلك  إىل   وباإلضافة 
األمم وهيئة  األمريكية،  الدول  ومنظمة  الدويل،  الربملاين  واالتحاد  االنتخابات،  ومساعدة  للدميقراطية  الدويل   واملعهد 

.)USAID( الدولية  للتنمية  األمريكية  والوكالة  املتحدة،  للواليات  الخارجية  ووزارة  للمرأة،   املتحدة 

استشارية خدمات  تقدم  عىل  عمل  الذي  الوطني  الدميقراطي  املعهد  شبكة  أنحاء  جميع  من  املراجعني  فريق   نشكر 
ليبوفيكا، وبرانفريا  غونزاليس،  وكايال  سعيد،  بن  وإكرام  باري،  فرزانة  ومنهم:  للمبادرة،  األوىل  املسودات   ومراجعة 
بسخاء عملت  التي  غيست  وكايث  وير،  وإليزابيث  آملر،  ديبورا  بروك،  وليديا  موزيكنا،  وناديجدا  املرابط،   وخديجة 

للمبادرة. كمحرر 

تطوير عىل  العاصمة  واشنطن  يف   )GWD( والدميقراطية  واملرأة  للجندر  الوطني  الدميقراطي  املعهد  فريق   عمل 
بيربا. الفريق يشمل كارولني هوبارد، كلري ديسوي، ولورين برييس، تحت قيادة ساندرا    املبادرة. اعضاء 

ارزايت )عضو سابق تالون. ستيفاين  املبادرة، وال سيام إميييل رودريجيز وكريسنت  الزمالء يف دعم  العديد من   كام ساهم 
يف فريق )GWD( ساعدت يف تصميم مطبوعة املبادرة من موقعها الحايل يف نيبال.

الالزم التمويل  وتوفري  لدعمه  للدميقراطية  الوطني  للصندوق  امتنانه  عن  يعرب  الوطني  الدميقراطي  املعهد   وأخرياً 
املرشوع. لهذا 



(NDI) نبذة عن املعهد الدميقراطي الوطني

لتطلعات تستجيب  حكومية  وغري  منحازة،  وغري  ربحية،  غري  منظمة  هو  الدولية  للشؤون  الوطني  الدميقراطي   املعهد 
منذ املعهد  عمل  األساسية.  اإلنسان  وتعزز حقوق  تقر  دميقراطية  مجتمعات  يف  للعيش  العامل  أنحاء  جميع  من   الناس 
الدميقراطية عن طريق املؤسسات واملامرسات  املحليني عىل دعم وتعزيز  العام 1983 وبالتعاون مع رشكائه   نشأته يف 
 متكني األحزاب السياسية ومنظامت املجتمع املدين والربملانات  وحامية االنتخابات وتعزيز مشاركة املواطنني واالنفتاح

الحكومة. ومساءلة 

املعهد يعمل  العامل.  حول  للمرأة  السياسية  املشاركة  تعزيز  عىل  تعمل  رائدة  منظمة  هو  الوطني  الدميقراطي   املعهد 
الدميقراطي. للتغيري  ودعامً  والرشاكة  للمساواة  تحقيقاً  والقيادة  واملنافسة  املشاركة  من  النساء   عىل متكني 

 من خالل تعبئة شبكاته العاملية وباالعتامد عىل ثالثة عقود من الخربة يف 132 بلداً؛ املعهد الدميقراطي الوطني يدعم
الوطني الدميقراطي  املعهد  نهج  للمواطنني.  تستجيب  شاملة  وحكومة  الجنسني  بني  املساواة  أجل  من  املرأة   تطلعات 
كعوامل تعمل  األساسية  املبادئ  بعض  ولكن  واحد،  دميقراطي  منوذج  يوجد  ال  أنه  رسالة..  يعزز  الجنسيات   املتعدد 

الدميقراطيات. لجميع  مشرتكة 

 



FOREWORD
The unfortunate truth is that one in three women in the world will experience violence in their lives. That 
is unacceptable, and it must stop. Of the women affected, an uncounted number are targets of violence 
because they are exercising their civil and political rights. The largely hidden phenomenon of violence 
against politically active women, as with other forms of violence against women, sends a message to 
women in general about their role in society and is a fundamental breach of a woman’s right to dignity.  

Whether psychological or physical, this violence is real, and it undermines democracy. Women are often 
told “it’s the cost of doing politics”, but we cannot let it be. Violence against women as political actors 
actually costs politics the benefits of achieving sustainable and resilient democracies built on inclusion 
and equality.   

The National Democratic Institute, along with key partners, has worked to develop this global Call to 
Action, which invites you to join the campaign to stop this endemic problem.  From the global to the 
local, as a civic activist or member of a political institution, whether you are a domestic violence service 
provider, a member of the police or judiciary or the media, you can have a direct influence on women’s 
ability to participate in politics, without fear of violence or the threat of reprisal.

Thank you for taking the first step.    

Madeleine K. Albright

Chairman, The National Democratic Institute

AVANT-PROPOS
La triste vérité est que 1 femme sur 3 dans le monde sera victime de violences au cours de sa vie. Cela 
est inacceptable et doit  cesser. Parmi les femmes touchées, un nombre incalculable sont des cibles de 
violence parce qu’elles exercent leurs droits civils et politiques. Le phénomène largement caché de la 
violence contre les femmes politiquement actives, tout comme d’autres formes de violence contre les 
femmes, est caché dans la sphère privée et dans les espaces publics protégés ; ceci envoie un message 
aux femmes en général sur leur rôle au sein de la société et c’est une violation fondamentale du droit à 
la dignité d’une femme. 

Que ce soit de nature psychologique ou physique cette violence est réelle, et elle mine la démocratie. Les 
femmes sont souvent dites qu’il s’agit du « coût associé a faire de la politique », mais nous ne pouvons 
pas rester les bras croisés. Les avantages d’établir des démocraties durables et robustes construites sur 
l’inclusion et l’égalité coûtent à la politique lorsque la violence contre les femmes en tant qu’actrices 
politiques a lieu. 

Le National Democratic Institute, conjointement avec ses partenaires clés, a travaillé sur l’élaboration du 
présent Appel mondial à l’Action, qui vous invite à participer à la campagne afin d’arrêter ce qui est en train 
de devenir un problème endémique. Du niveau global au local, en tant que militant/e ou membre d’une 
institution politique, que vous soyez un fournisseur de services œuvrant contre la violence domestique, 
un membre de la police ou des services judiciaires ou des médias, vous pouvez avoir une influence directe 
sur la capacité des femmes à participer à la politique de leur propre voix et conscience, sans crainte de la 
violence ou la menace de représailles.

Je vous remercie d’avoir pris le premier pas.

Madeleine K. Albright 

Présidente du Conseil d’Administration, Le National Democratic Institute



PREÁMBULO
La triste verdad es que 1 de cada 3 mujeres en el mundo experimentarán violencia en sus vidas. Esto es 
inaceptable, y debe detenerse. De las mujeres afectadas, un número incontable son blanco de violencia 
porque están ejerciendo sus derechos civiles y políticos. El extenso y oculto fenómeno de violencia en 
contra de mujeres activas en la política, como otras formas de violencia en contra de las mujeres, envía en 
general un mensaje a las mujeres sobre su papel en la sociedad y fundamentalmente vulnera el derecho 
de la mujer a la dignidad.

Ya sea abuso psicológico o físico, esta violencia es real, y debilita la democracia. Generalmente se le dice 
a las mujeres que ese es “el precio de hacer política”, pero no podemos dejar que sea así. La violencia en 
contra de las mujeres como actores políticos, en realidad le cuesta a los políticos el beneficio de alcanzar 
democracias sustentables y resistentes construidas sobre la inclusión y la igualdad.

El Instituto Nacional Demócrata, junto con socios claves, ha trabajado para desarrollar este Llamado a 
la Acción global, y le invita a unirse a la campaña para detener este problema endémico. Desde el nivel 
global al local, como activista cívico o miembro de una institución política, ya sea ofreciendo servicios a 
víctimas de violencia doméstica, como miembro de la policía o del cuerpo judicial, o como parte de los 
medios de comunicación, Usted puede influenciar directamente la habilidad de las mujeres de participar 
en la política, sin temor de violencia o la amenaza de represalias.

Gracias por tomar el primer paso.

Madeleine K. Albright 

Directora del Consejo, Instituto Nacional Demócrata

مقدمة
العامل تتعرض ألعامل عنف يف حياتها. هذا أمر غري مقبول، ويجب أن يتوقف. من  الحقيقة املؤسفة هي أن هنالك امرأة من كل ثالث نساء حول 
النساء العنف ضد  املدنية والسياسية.  التحديد يتعرضّن للعنف بسبب مامرستهّن للحقوق  النساء املترضرات بشكل عام؛ هناك نساء عىل وجه   بني 
للنساء بشكل عام حول فأنه يعمل عىل إرسال رسالة  املرأة،  العنف ضد  الحال مع غريها من أشكال   الناشطات سياسياً هو ظاهرة كبرية، وكام هو 

دورهن يف املجتمع، وينزع حق املرأة يف الكرامة.

كثري من للنساء يف  يُقال  الجسدي.   االعتداء  أو  النفيس  اإليذاء  اشكال  كان ذلك يف شكل من  الدميقراطية، سواء  العنف حقيقي ويعتدي عىل   هذا 
 األحيان ان هذه العنف ميثل “ تكلفة مامرسة السياسة”، ولكن ال ميكننا السامح لذلك. العنف ضد املرأة يف العمل السيايس يكلف السياسة فوائد

واملساواة. االندماج  عىل  واملبنية  واملرنة  املستدامة  الدميقراطية  تحقيق 

املشكلة لحملة وقف هذه  لالنضامم  يدعوك  الذي  العاملي  النداء  لوضع هذا  الرئيسيني  إىل جنب مع رشكائه  الوطني جنبًا  الدميقراطي  املعهد   عمل 
ملكافحة االجتامعية  الخدمات  مؤسسات  يف  عضواً  كنت  سواء  سياسية،  مؤسسة  يف  عضو  أو  مدين  كناشط  واملحيل،  العاملي  املستوى  عىل   املتوطنة. 
السياسية الحياة  املشاركة يف  النساء يف  قدرة  مبارش عىل  تأثري  إحداث   فبإمكانك   اإلعالم  أو وسائل  القضاء  أو  الرشطة  او عضوا يف  املنزيل،   العنف 

التهديد. أو  العنف  أنفسهن دون خوف من  والتعبري عن 

 شكرا جزيال التخاذك الخطوة االوىل.

اولربايت  مادلني 

 
الوطني الدميقراطي  املعهد  إدارة  مجلس  رئيسة 
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امللخص التنفيذي
الصعيد عىل  الربملانات  يف  النساء  نسبة  املساواة.  نحو  تقدمت  اذ  السياسية  الحياة  يف  تاريخية  مكاسب  حققت   املرأة 
املدين املجتمع  يف  كناشطات  السلطة  مواقع  يف  النساء  عدد  وتزايد  املاضيني،  العقدين  خالل  تقريباً  تضاعفت   العاملي 
للوزراء ورئيسات  ووزيرات  البلديات،  يف  ورئيسات  املحلية  املجالس  يف  عضوات  و  السياسية  األحزاب  يف   وقياديات 
وبلدانهّن ملجتمعاتهّن  فوائد  حققت  واملتساوية  الكاملة  السياسية  ومشاركتهّن  حقوقهّن،  من  حق  انه   والحكومات. 
التعاون وزيادة  املواطنني،  االستجابة الحتياجات  املكاسب  للدميقراطية. من ضمن هذه  إىل مكاسب حقيقية  أدى   مام 

مستداماً. لتحقيق سالم  العرقية  والجبهات  الحزب  بني 

إىل تشري  وأكادميني(  وسياسيني وصحفيني  ناشطني  )من  العامل  أنحاء  من جميع  التقارير  من  متزايداً  عدداً  هنالك   لكن 
يف املشاركة  يف  بحقها  للمطالبة  األمام  إىل  تخطو  عندما  والجنيس  البدين  واالعتداء  النفيس  لإليذاء  تتعرض  املرأة   ان 
خطوة اتخذت  السياسية  املرأة  مشاركة  ان  ويدل  األسباب،  من  لعدد  يحدث  كهذا  عنيف  فعل  رد  السياسية.   الحياة 
 حقيقية إىل األمام، ويصف ظاهرة العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية. بناءاً عىل التعريف الوارد يف مجموعة متزايدة
الرس يف  يحدث  العنف  أشكال  من  شكل  هو  عام  بشكل  املرأة  ضد  العنف  الدولية  واالتفاقيات  الوطنية  القوانني   من 
مجموعة يشمل  املرأة  ضد  العنف  الواقع  يف  الجسدي.  األذى  أعامل  عىل  يقترصفقط  وال  املحمية،  العامة   واألماكن 
متزايد، بشكل  تحدث  اصبحت  التي  اإلنرتنت  شبكة  اوعىل  الشخيص  املستوى  عىل  سواّء  املرتكبة  األفعال  من   متنوعة 

للمرأة. واملتساوية  الكاملة  السياسية  املشاركة  منع  أو  تقييد  أو  السيطرة  إىل  تهدف  والتي 

املرأة غري مقبولة ويجب أن تتوقف. العنف ضد   جميع أشكال 

 عىل الرغم من أن العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف املجال السيايس غري مريئ ومل يخضع للدراسة إال انه ظاهرة
 غري جديدة: 52  نوفمربهو اليوم العاملي للقضاء عىل العنف ضد املرأة، وهو ذكرى اغتيال األخوات مريابال عام 0691

الدومينيكان. تروخيو يف جمهورية  نظام  قبل  من  السيايس  لنشاطهّن 

 هذا العنف هو تحدي جسيم  يواجه مجتمعات وحكومات عىل املستوى العاملي؛ ال يقترص عىل بلد واحد أو منطقة
مجتمعات عدة  النساء يف  يؤثر عىل  قد  العنف  العامل. هذا  أنحاء  منترشة يف جميع  بل هو ظاهرة  واحدة،  عقيدة   أو 

 إيني إيدي مستشار املعهد الدميقراطي الوطني  لحملة “وقف العنف ضد املرأة يف االنتخابات” يف نيجرييا. إيدي يناقش اسرتاتيجيات لوقف العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية مع مجموعة من
الوطني يف ديسمرب 2015. )تصويرعزرا جريج.( الدميقراطي  املعهد  الدوليني يف  الخرباء 



10     | Not the Cost ايقاف العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية

 بطرق مختلفة، ولكن االدلة تبني ان تأثري العنف يف ازدياد مستمر، وينبغي أن يكون مصدر قلق لجميع العاملني عىل
العنف. القضاء عىل هذا  قوية وشاملة. البد   تعزيز مجتمعات دميقراطية 

السيايس، النشاط  تجربة  البدين هو جزء من  االعتداء  واملضايقة وحتى  االضطهاد  أن  للمرأة  يقال  األحيان  كثري من   يف 
التحدث يتجننّب  النساء  تكون كذلك.  ان ال  السياسة”. ولكن يجب  “تكلفة مامرسة  كـ  تدرج  األفعال  باألحرى هذه   او 
 علناً يف هذه القضية خشية ان ينظر اليهّن كعبء عىل املجتمع، وعليه يخرتّن الصمت بدالً عن املخاطرة يك ال ينتقدّن
بشكل محظورة  هي  بل  أخرى،  سياقات  يف  األفعال  هذه  مثل  مع  التسامح  يتم  ال  عليهّن.  االعتامد  ميكن  ال   كزميالت 
معاناة اطار  يف  نفسه  التدقيق  تطبيق  ينبغي  السلوك.  قواعد  ومدونات  القانونية  األطر  من  العديد  مبوجب   رصيح 
السيايس، والدفاع عن حقوق املرأة يف املجال السيايس يجب ان يعترب مثاالً يحتذى به القطاع   املرأة عند االنخراط يف 

املواطنني. اإلنسان لجميع  الجنسني وحقوق  الدميقراطية واملساواة بني  الدفاع عن  يف 

 طبيعة وآثار هذا العنف تختلف بناّء عىل السياقات االجتامعية والثقافية، ولكن هناك ثالثة آثار رئيسية لهذا العنف.

املدرجة اإلنسان  لحقوق  انتهاك  هو  العنف  هذا  النساء  ضد  العنف  أشكال  جميع  مع  الحال  طبيعة  هي  كام   أوالً: 
خالل من  واإلساءة  والنفيس  والجنيس  الجسدي  االعتداء  تشمل  التي  النساء  ضد  للعنف  دولياّ  املقبولة  التعاريف   يف 
 املضايقات املستمرة والتمييز. ثانياّ: مثل هذه االفعال التي تهدف عىل تخويف النساء ومحاولة نزع رشعية مشاركتهّن
النساء ان  للمجتمع  رسالة  تروج  انها  بل  املستهدات،  النساء  عىل  فقط  يؤثر  ال  السيايس  العمل  عن   واستبعادهّن 
يقعّن اللوايت  النساء  فقط  ليس  إسكات  عىل  تعمل  االفعال  هذه  السياسية.  الحياة  يف  تشارك  أن  ينبغي  ال   مجموعة 
 ضحايا، ولكن أيضا لخنق تطلعات غريهّن من النساء اللوايت يرغنّب يف االنخراط يف الحياة السياسية، وال سيام الشابات.
املختارين( ممثليهّن  خالل  من  أو  مبارش  )بشكل  بلدانهّن  إدارة  يف  املشاركة  من  النساء  منع  طريق  عن  فأنه   وعليه 
 العنف مينع النساء من مامرسة حقوقهّن املدنية والسياسية  بشكل متزايد. ثالثاً: العنف ضد النساء الناشطات سياسياّ
اختيار للناخبني  ميكن  وال  املواطنني،  جميع  أصوات  تسمع  ال  عندما  ككل  ومامرساتها  الدميقراطية  الثقافة   يتحدى 
منافع السياسية  الحياة  يكلف  مام  له  صوتوا  الذي  الفعال  التمثيل  املواطنني  ويحرم  كله،  املجتمع  ميثلون   مرشحني 

املستدام. الدميقراطي   الحكم 

 ازداد الوعي حول هذه الظاهرة املشرتكة، وعدداّ متزايداّ من الجهات الفاعلة يف جميع أنحاء العامل تعمل عىل تطوير
يف الجهود  هذه  لتوحيد  تدعو  حيث  الزخم،  هذا  عىل  تبني  هنا  املقدمة  املبادرة  العنف.  هذا  ملكافحة   اسرتاتيجيات 
الظاهرة تستحق الظاهرة وترشح ملاذا هذه  النطاق تسلط الضوء عىل هذا   منصة مشرتكة لبدء معالجة عاملية واسعة 

املمكنة ملكافحتها. الحلول  وما هي  العاملي   االهتامم 

عىل الفاعلة  الجهات  مختلف  طريق  عن  املشكلة  هذه  ملكافحة  العمل  فرص  مدرج  الوثيقة  هذه  من  الثاين  الجزء   يف 
 الصعيد املحيل  والوطني والدويل. والهدف من ذلك هو مساعدة الهيئات التي تشجع مشاركة املرأة يف جميع جوانب
واملمثلني واملرشحني  السياسية  األحزاب  وأعضاء  والناخبني  املدين  املجتمع  قادة  مثل  الدميقراطية،  السياسية   الحياة 

الجميع. بالنفع عىل  يعود  باالنتقام، مبا  التهديد  أو  العنف  املنتخبني واملسؤولني، ودون خوف من 
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إطار التحدي

السياسية”؟ الحياة  النساء يف  الضد  “العنف  ماهو 

السياسية له الساحة  النساء يف  العنف ضد  السياسية. ولكن  الحياة  يتعرضون ألعامل عنف يف  الرجال والنساء   كل من 

محددة: ثالثة خصائص 

النساء بسبب نوعهًن االجتامعي. l أنه يستهدف 

  l أنه متييز وتعصب بناء عىل الجنس كام هو الحال يف حاالت التهديدات املتحيزة والعنف الجنيس.

l يعمل عىل إحباط النساء عىل وجه الخصوص من أن يكّن أو أن يصبحّن ناشطات سياسياً.

صممت وقد  نساء.  ببساطة  ألنهّن  السيايس  العمل  يف  املرأة  ضد  والرتويع  والقهر  العدوان  أشكال  كل  يشمل   العنف 

 هذه األعامل لتقييد املشاركة السياسية للمرأة كمجموعة، سواء كانت قيادية يف املجتمع املدين او ناخبة او عضوة يف

وذلك للنساء،  والقرسية  التقليدية  واألدوار  النمطية  الصور  يعزز  العنف  هذا  االنتخابات.  يف  مرشحة  او  سيايس   حزب 

السياسية. الحياة  من  املرأة  الستبعاد  والسيطرة  الهيمنة  باستخدام 

اكرب انها اعامل تحمل معنى  إال  السياسية بشكل فردي،  الساحة  النساء يف  العنف تستهدف  ان أعامل  الرغم من   عىل 

الناشطات األخريات  النساء  لتخويف  تهدف  بل  واحدة  مرأة  تستهدف  ال  انها  معينة.  ضحية  استهداف  مجرد   من 

 سياسياً، وردع النساء اللوايت قد يرغنّب يف االنخراط  يف النشاط السيايس، وتروج فكرة أن املرأة ال ينبغي أن تشارك يف

الحياة العامة عىل االطالق. ولذلك فإن الدافع وراء العنف ال يقل اهمية عن الهدف املقصود.

الذي يروج الرسد  الحاالت، حيث يعتمد  أفعاالً “غري عنيفة” يف بعض  تعترب  الناشطات سياسياً  النساء   االعتداءات عىل 

املجتمع التقليدي يف  ودورها  املرأة  املعارضون عىل جسد  يركز  املجتمع.  املرأة يف  “مكان”  بخصوص  املحافظة   األفكار 

 العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية يأخذ أشكاال عديدة، ولكنه يعمل بناء عىل هدف مشرتك وهو تقييد مشاركة املرأة السياسية والسيطرة عليها،
باكستان(. الوطني،  الدميقراطي  املعهد  )تصوير:  الرجل.  املساواّة مع  نحو  مكانها  أخذ  ومنعها من 
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فأن األهمية   الحاسم  العنرص  هو  الدافع  ألن  ولكن  السيايس.  املجال  يف  وكفاءتها  إلنكارمالءمتها  وزوجة  كأم   عادة 

الحياة يف  املرأة  ضد  العنف  حاالت  من  كحالة  اعتباره  ميكن  االناث  عىل  للهجوم  النمطية  الجندرية  الصور   استخدام 

التقليل من قدرات املرأة وكفاءاتها يعزز الوضع النوع من الرسائل والعمل عىل   السيايس. وعليه فأن ارسال مثل هذا 

املساواة قدم  السلطة عىل  مراكز  العمل يف  من  ومينعها  السياسية  املناصب  من  النساء  ابعاد  يعمل عىل  الذي   الراهن 

الرجل. مع 

الواقع شكل السياسة” هي يف  كـ”تكلفة مامرسة  ما تربر  غالبا  التي  والنساء  الرجال  كٍل من  نفسه تجارب  الوقت   ويف 

الحياة يف  املرأة  ضد  العنف  أشكال   من 

يتم ما  غالباً  املثال،  سبيل   السياسية.عىل 

للحصول املادية  الهدايا  تبادل   قبول 

أو األحزاب  داخل  السلطة  مواقع   عىل 

عىل شائع  هو  كام  املنتخبة   الهيئات 

سلوك وتعترب  رشوة  أنها  من   الرغم 

من النوع  هذا  ولكن  اخالقي.    غري 

الخدمات يجعل  عادة  الخدمات   تبادل 

 املتوقعة من النساء هي مامرسة الجنس

يف يقع  االبتزاز  وهذا  املال،  عن   بدالً 

النوع هذا  النساء.  ضد  العنف   فئة 

الدميقراطية ثقافة  يلوث  االبتزاز   من 

لدى انطباعاً  يرتك  حيث   والنظام، 

“الخدمات” من  النوع  هذا  أن   النساء 

السلم يف  لالرتقاء  الوحيد  السبيل   هو 

تحققه نجاح  اي  ويربط   السيايس، 

املجتمع يف  السياسية  الحياة  يف   النساء 

اخالقي. بخدمات جنسية وسلوك غري 

 املساواة واملشاركة السياسية الكاملة مستحيلة عندما تحرم املرأة من الشعور باألمان للتعبري عن آرائها دون خوف من

  تهديد أو انتقام. الخطاب القوي هو جزء مهم من السياسة واملنافسة السياسية. الهجوم عىل وجهات النظر السياسية

 للمرأة وحده ال يجعله بالرضورة حالة من حاالت العنف القائم عىل نوع الجنس بالتأكيد.  بالعكس؛ حيث ميكنها ان

 تعترب جزء من النقد البناء أو النقاش السيايس، خاصة يف بعض الحاالت التي تحميها ضامنات حرية التعبري أو االمتياز

السياسية، مام مينح الحياة  املرأة يف  تواجه  التي  للهجامت  أو مستمر  متكرر  يكون هناك منط  ما  غالباً  ولكن   الربملاين. 

تحت مربرة  تكون  قد  امرأة  واحدة ضد  إهانة  مهمة.  غري  بأنها  توصف  أو  الكرام  مرور  متر  قد  التي  لألفعال   الكثافة 

 اطار”سلوك سيئ”، ولكن عندما تواجه نساء عديدات تحرش واعتداء مستمر عند محاولة الرشوع يف الخطاب السيايس

يهدد فأنه  السياسية  الساحة  يف  املرأة  تجربة  من  اعتيادي  جزء  والتحرش  االعتداء  يصبح  عندما  عنف.  يصبح   فهذا 

تعزيز يف  ساهمت  االنرتنت  عىل  ومنصات  الرقمية  التكنولوجيا  السياسية.  حقوقها  مامرسة  من  ويحد  باألمن   شعورها 

جنسية صور  وتوزيع  إنتاج  عن  الناجمة  النفسية  اإلساءة  الهوية.  مجهويل  يرسلها  تهديدات  خالل  من  الشعور   هذا 

احرتام قيم  يتعارض مع  اساساً  الصور  مثل هذه  توزيع  العنف.  أشكال  للغاية  وشكل من  مهينة  االنرتنت   للنساء عىل 

الظروف هذه  ظل  يف  الجسدية.  االعتداءات  يحرض  وقد  املجتمع،  يف  اليها  ينظر  التي  الطريقة  ويفسد  املرأة،   كرامة 

عدم او  السياسية  الحياة  من  االنسحاب  تقرر  يجعلها  مام  املكاسب،  تفوق  السياسية  املشاركة  مخاطر  ان  النساء   ترى 

االنخراط يف الحوار السيايس  بشكل تام.

لشغل يطمحن  نساء  املكسيك.  يف  الوطني  الدميقراطي  املعهد  فعالية  يف  البلدية   مرشحات 
 مواقع سياسية ولهن الحق يف متابعة تلك التطلعات بدون خوف من العنف. )تصوير: املعهد

الوطني( الدميقراطي 
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املتأثر؟ من 

تعمل التي  والدينية  والثقافية  الوطنية  السياقات  إىل  تنتمي  مختلفة  خلفيات  ذات  األفراد  متنوعة  فئة  هي   املرأة 

لها، يتعرضّن  التي  العنف  تجارب  العامل يرسدّن نفس مجموعة  أنحاء  النساء يف جميع  اإلنسان.   لتجربة  كامل   كطيف 

التي والثقافية  واالجتامعية  السياسية  السياقات  باختالف  يختلف  يواجهّنه  الذي  العنف  وتأثري  وشدة  طبيعة   ولكن 

 يشاركّن فيها سياسيا. عىل سبيل املثال، هناك هجامت بارزة ضد النساء الناشطات سياسيا يف بيئات ذات مستوى عايل

أكرب يف خنق تأثري  له  العنف  املستهدفات. وهذا  النساء  أثرت عىل  والتي  التفاعيل،  االنرتنت واالعالم  النشاط عىل   من 

حرمانا األكرث  والظروف  للمواجهة.  االسرتاتيجية  املعرفة  او  الدعم  اونظم  املوارد  متلك  ال  التي  املرأة  ومشاركة   صوت 

اإلساءة واألذى أنواع  الجغرافية تجعلها عرضة لجميع  أو  املادية  العزلة  أو  الشديد  التهميش  املرأة بسبب  تواجه   التي 

الخارجي ان تكون عنيفة. التي قد ال يبدو من املنظور  التي نوقشت أعاله وعرضة لالفعال 

 العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية قضية غري معرتف بها لثالثة معوقات: 1( الحكمة التقليدية أنه ما مل يكن هناك

أن وحقيقة   )3 االجتامعي.  النوع  عىل  مبني  عنف  هناك  ليس  انه  االعتقاد   )2 عنف.  ليس  فإنه  وملموس  مادي   اذى 

به. البوح  عدم  اوتجربعىل  صامتة  تظل  أن  املرجح  من  الجنيس  لالعتداء  يتعرضّن  اللوايت  النساء  من  العظمى   الغالبية 

النساء قضية غري مرئية. العنف ضد  العوامل ساهمت عىل جعل   كل من هذه 

تسعى او  سياسياً  ناشطات  نساء  هناك  حيث  السيايس  املجال  يف  يواجهّنها  التي  العنف  اشكال  يدركّن  ال  قد   النساء 

عىل القدرة  “افتقار  او  “الهيسرتيا”  بـ  اتهامها  لتفادي  لها  تتعرض  التي  العنف  اعامل  تنكر  قد  السياسية   للمشاركة 

الضحية”، دور  “لعب  بـ  يتهمّن  ان  أو  ضحايا  يعتربّن  أن  من  يخفّن  منهّن  كثري  السيايس”.  العمل  متطلبات   مواجهة 

 خوفاً من تربير مزاعم بأن املرأة ال تتوائم مع الحياة السياسية. ومع ذلك هناك أدلة تشري بعبارات ال لبس فيها سواء

قد شهدت العامل  أنحاء  السياسية يف جميع  الحياة  املرأة يف  أن  تدل عىل  القضايا  مبارشة حول هذه  تكن  مل  أو   كانت 

 فعل عنف بشكل او آخر، وأن تجاربهتا يف املجال السيايس اتسمت بكرثة املعوقات التي تأثر عىل قدرتها واستعدادها

العامة. الحياة  يف  بنشاط  للمشاركة 

التنزانية االنتخابات  يف  تهديد.1  مكاملات  تلقنّي  املرشاحات  جميع  تقريباً  أفغانستان  يف   2010 عام  انتخابات   خالل 

االبناء اعالة  الطالق وعبء  العنف هو  اشكال هذا  للعنف، ومن بعض  تعرضهًن  الناخبات ذكرّن    عام 2015 عدد من 

 بسبب عدم ادالهن بأصواتهّن للمرشحي أزواجهّن.2 يف بريو 39 يف املئة من القيادات النسائية يف الحكومات اإلقليمية

للعنف تعرضّن  الهند  اىل  هنغاريا  من  نساء  السياسية.3  مواقفهّن  بسبب  التحرش  تعرضّن ألعامل  أنهّن  ذكرّن   واملحلية 

 اللفظي املستمر والتعريض بهن يف مظهرهّن بسسب نشاطهّن ومشاركتهّن السياسية.4 احداث العنف يف آسيا وأمريكا

وبعضهّن االنتخابات  يف  املشاركة  تجربة  تكرار  عن  فرتاجعّن  الناشطات،  السياسيات  معنويات  يف  سلباً  أثرت   الالتينية 

عن عربّن  السويد  يف  املحليات  السياسيات  ثلث  العمل.5  من  وجيزة  فرتة  بعد  السيايس  املجال  من  االنسحاب   قررّن 

 رغبتهن يف التخيل عن مناصبهّن بسبب هذه الحوادث.6 ذكرت 84 يف املئة من النساء ترك مناصبهّن يف بوليفيا يف عام
لها.7 الذي تعرضًن  العنف  2010 بسبب تجارب 

من املئة  يف  ستون  أسرتاليا  قفي  مبارش؛  بشكل  املترضرات  النساء  عىل  فقط  يقترص  ال  العنف  أثر  اخرى  ناحية   ومن 

النساء فوق 31 سنة عربّن عن عدم رغبتهّن يف املئة من  الوايت ترتاوح أعامرهّن بني 18 و 21 سنة ومثانون يف   النساء 

املشاركات بشكل سلبي.8 معظم  الناشطات سياسياً  مع  االعالم  تعاملت وسائل  كيف  رؤية  بعد   الرتشح ملنصب سيايس 

االنرتنت، شبكة  عىل  لالعتداء  تعرضهّن  عن  تحدثًن  الناشئة  النسائية  القيادات  قضايا  حول  اقيم  بريطاين  برنامج   يف 

تدل األمثلة  هذه  العامة.9  الحياة  يف  دورهّن  مواصلة  قرار  يف  مؤثرة  قلق  نقطة  اعتربنّها  منهًن  املئة  يف   75 من   وأكرث 
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الربملانات مثل  الرسمية  السياسية  املساحات  يتجاوز  سياسياً  الناشطات  النساء  يستهدف  الذي  العنف  مدى  ان   عىل 

تحاول امرأة  أي  عىل  أيضا  يؤثر  ولكنه  بالسياسة  والعامالت  املرشحات  عىل  فقط  يؤثر  ال  انه  السياسية.   واألحزاب 

والوطنية املحلية  املستويات  عىل  السياسية  الساحة  جوانب  من  جانب  أي  يف  املشاركة  أو  السياسية  حقوقها   مامرسة 

 واإلقليمية عىل حد سواء.

الرتشح يف اذا قررّن  الطالق  أو  بالنبذ  التهديد  النساء ردود فعل سلبية من عائالتهّن وأزواجهّن، مبا يف ذلك   قد تواجه 

قبل من  االغتصاب  او  اواالغتيال  االنتخابية  حمالتهّن  مواد  لتخريب  عرضة  اكرث  فهًن  الرتشح  قررّن  وان   االنتخابات. 

يف نجحّن  واذا  السيايس.  طموحهّن  كبح  بهدف  ذلك  وكل  السياسية،  األحزاب  اوخارج  داخل  من  سواء  لهّن   معارضني 

 الوصول ملوقع او منصب سيايس سواء عرب االنتخابات او التعيني فأنهّن قد يواجهّن ظروف عمل عدائية داخل املجالس

السلبية واالعتداء عرب وسائل اإلعالم االجتامعي بهدف الجنيس والتغطية اإلعالمية  التحرش  النيابية منها  او   الترشيعية 

اوإضعافهّن. إقصائهن 

ملرشح او  معينة  بطريقة  للتصويت  اجبارهًن  او  التصويت  عن  منعهّن  أجل  من  للعنف  النساء  تتعرض  قد   كناخبات 

عرضة ايضاً  االنتخابية  اللجان  يف  السياسية  لالحزاب  واملنتدبات  االنتخابية  الهيئات  يف  العامالت  النساء   معني. 

أرسهن من  رصيحة  عدائية  أو  سلبية  فعل  ردود  النساء  تواجه  قد  وكناشطات  االعتداء.  أو  اإلكراه  أو   للتهديدات 

ذكرت السيايس.  للعمل  الكافية  املوارد  ميتلكّن  وال  منعزلة  مجتمعات  يف  كّن  إذا  وخاصة  وحكوماتهن،   ومجتمعاتهن 

 العديد من النساء انه يتم تجاهل او رفض حمالتهّن تحت مسمى “قضايا املرأة” ومن خالل العنف اللفظي كوفصهّن

اسكاتهّن. بهدف  “مزعجات”  بأنهن 

أنشأ لجنة لحقوق االنسان يف عام الدويل  الربملاين  العنف. االتحاد  لتهديد  املنتخبة عرضة  املرأة   وبعد االنتخابات تظل 

أكرث السنني حاالت يف  مر  الشكاوى عىل  لجنة  املنتخبني. درست  للمسؤولني  االنسان  انتهاك حقوق  للتحقيق يف   1976 

 من 100 دولة حيث تم فحص 320 حالة برملانية من 24 دولة يف عام 2015، منها 37 امرأة.i شملت الشكاوى حاالت

كل والخطف.  والتعذيب  والقتل  التعبري  حرية  وتقييد  التعسفي  واالعتقال  السياسية  املكاتب  من  مربر  بدون   استبعاد 

التمثيل من  وحرمانهّن  السياسية  مشاركتهّن  من  للحد  العامل  أنحاء  جميع  يف  النساء  تجارب  مع  متسقة  األعامل   هذه 

املنتخبة. املجالس  يف  الفعال 

العنف؟ اشكال  ماهي 

يف وموجود  مختلفة،  أشكاالً  يأخذ  السياسية  الحياة  يف  مشاركتها  إيقاف  أو  املرأة  عىل  للسيطرة  يهدف  الذي   العنف 

انفسهّن التعبريعن  مامرسة  من  وجمعاً  فرادى  النساء  منع  عىل  تعمل  هذه  العنف  أعامل  والخاصة.  العامة   الحياة 

املعارضني التي تكون عادة من قبل  السيايس  أو  االنتخايب  العنف   بطريقة حرة وغري مقيدة. وخالفاً ألشكال أخرى من 

وأعضاء حزبها وأصدقاءها  املرأة  أرسة  ايضاً  يشملوا  قد  السياسية  الحياة  النساء يف  العنف ضد  مرتكبو  فأن   السياسيني 

دور لعب  اإلعالم  لوسائل  ميكن  أيضا  وغريهم.  والرشطة  الدولة  أمن  وقوات  الدين  ورجال  املجتمع  وزعامء   السيايس 

الناشطات النساء  حول  عنيفة  رسائل  نرش  خالل  من  أو  الخاصة  تقاريرها  خالل  من  سواء  العنف،  ارتكاب  يف   مؤثر 

مؤكدة. اواستخدام مصادر غري  سياسياً 

نزع او  املرأة  استبعاد  أو  ترهيب  عىل  تعمل  التي  املختلفة  األساليب  من  مجموعة  تخلق  مختلفة  وثقافات   سياقات 

تقع عادّة  له  تتعرض  التي  العنف  اشكال  حول  سياسياً  الناشطات  النساء  شكاوى  ولكن  السياسية.  الحياة  يف   رشعيتها 

ضمن فئات مشرتكة والتي تعرف كأذى نفيس او جسدي او جنيس او اقتصادي.

بالضحية. معنوي  رضر  الحاق  و/أو  التخوف  عىل   يعمل  الذي  اوالتعسفي  العدايئ  السلوك  يشمل  النفيس   العنف 
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لالبتزاز تحت ضغط وتتعرض  اوالجسدي  الشخيص  املستوى  عنيفة عىل  تهديدات  النساء  تتلقى  السياسية  الحياة    ففي 

االنتخابات يف  املرأة  ضد  العنف  حول  دراسات  هناك  املثال  سبيل  عىل  املجتمع.  يف  ومكانتها  سمعتها  تشويه   التهديد 

األحزاب يف  العامالت  والنساء  واملرشحات  الناخبات  عىل  خاص  بشكل  موجه  يكون  قد  النفيس  العنف  أن  إىل   تشري 

العنف. من  النوع  لهذا  أمثلة  كلها  والتحرش  اواملطاردة  االجتامعية  اواملقاطعة  اواالغتصاب  بالقتل  التهديد   السياسية. 

التهديد بالطالق ملنعهّن من العمل السيايس او الناشطات سياسياً بشكل خاص وهو   وهناك عنف نفيس ميارسه ازواج 

االنتخايب ملرشح معني. او الجبارهّن عىل االدىل بصوتهن  التصويت   حتى 

من خالل السيايس  العمل  يف  النساء  عن  الرشعية  نزع  إىل  يرمي  نفسياّ  عنفاّ  انتجت  واملضايقات  املعاملة   أمناط  سوء 

تقطع فمثالّ  إليها.  ينظر  التي  الطريقة  عىل  سلباّ  يؤثر  مام  السيايس،  املجال  يف  ارأهّن  ضد  والحض  كفاءتهّن   تقويض 

 امليكروفونات عن النساء ملنعهّن عن الحديث او املشاركة يف الحوار يف قاعات الربملانات او االجتامعات الحزبية بغرض

من األرسة  أعضاء  اخرى  واحياناّ  مهم.  غري  يعترب  وحديثهن  نساء  ألنهن  مستهزئة  تعليقات  وتقاطعهّن  متاماّ،   اسكاتهّن 

 الذكور مينعون اناث األرسة عن التصويت او يصوتون بالنيابة عنهّن. وتهدف كل هذه األعامل إلثبات بطريقة واضحة

يف بعملها  القيام  او  نفسها  عن  التعبري  او  الدميقراطية  العمليات  يف  للمشاركة  الكفاية  فيه  مبا  كفوءة  ليست  املرأة   أن 

بناء لها  قرر  الذي  املجتمع  يف  التقليدي  “مكانها”  يف  ووضعها  املرأة  االفعال الضعاف  هذه  وتسعى   السيايس.   املجال 

االجتامعي. نوعها   عىل 

األرسة. أفراد  ضد  نفذت  جسدي  أذى  أعامل  وكذلك  النساء،  أجساد  لحقت  التي  اإلصابات  يشمل  الجسدي   العنف 

بهدف وذلك  عائلتها،  أفراد  أو  املرأة  عىل  سواء  املنزيل،  والعنف  والرضب  والخطف  االغتيال  ذلك  عىل  األمثلة   ومن 

ذلك مبا يف  باإلكراه،  الجنسية  األفعال  الجنسية ومحاوالت  األفعال  الجنيس هو  العنف  للمرأة.  السياسية  املشاركة   منع 

واالستغالل واالغتصاب  الجنيس  التحرش  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  بها.  مرحب  الغري  الجنسية  االفعال  أو  اللفظي   العنف 

كثري يف  للمرأة  الجنسية  الحياة  الحزب.  برتشيح  الفوز  مقابل  جنسية  خدمات  أداء  عىل  النساء  إجبار  مثل   الجنيس، 

بأخالق التشكيك  و  باإلغتصاب  التهديد  ولذلك  قوياُ،  اجتامعياً  رمزاً  لكونها  للعنف  تعرضاً  االكرث  تكون  األحيان   من 

 نساء من جميع مناحى الحياة يواجهّن العنف بسبب مشاركتهّن السياسية. وهناك نساء تتعرض للعنف ملجرد مامرسة حقها يف التصويت مثل هذه
الوطني( الدميقراطي  املعهد  نيجرييا عام 2015. )تصوير:  الوطنية يف  االنتخابات  املرأة يف 
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الجنسية النساء  حياة  تستهدف  اصبحت  النساء  العنف ضد  افعال  جدا.  شائعة  اعامل  الجنسية هي  هويتها  أو   املرأة 

لكرامة تنافياً  التقليل من شأنهّن  التهديد والتي تعمل عىل  او  االنرتنت بشكل متزايد لإلكراه   بشكل رصيح عىل شبكة 

االساسية.   االنسان 

 العنف االقتصادي هو السلوك القرسي الذي يعمل عىل التحكم ومصادرة املوارد و الفرص االقتصادية. قد تفتقر املرأة

السياسية الحقوق  او يحرمها من  السياسية  األنشطة  تام مامرستها  أو مينع بشكل  يعيق  املايل من عائالتها، مام   الدعم 

املالية املوارد  عىل  الحصول  من  ومنهجي  منسق  بشكل  النساء  متنع  قد  االنتخابات.  يف  التصويت  ذلك  يف  مبا   البسيطة 

النساء قد ال تحصل عىل فأن  القانون  املوارد مبوجب  بالرغم من حقها يف هذه  الذكور.  لنظرائها  املتوفرة   واالقتصادية 

إحباط هو  هنا  والهدف  املثال.  سبيل  عىل  الروتيني  السيايس  التنظيم  او  االنتخابية  الدعائية  لحملتها  الالزمة   املوارد 

القيام بعملهّن عىل نحو افضل، مام يؤثر عىل مكانتهّن يف  النساء واجبارهّن عىل االنسحاب أو للحد من قدرتهّن عىل 

السياسية. بتجاربهّن  الرضر  وإلحاق  والناخبني،  املواطنني  عيون 

النفيس عن اإليذاء  آثار  تضخيم  تعمل عىل  أيضا  التفاعيل  اإلعالم  منصات  سيام  وال  الرقمية،  والتقنيات  اإلعالم   وسائل 

 طريق تهديدات مجهولة وثابتة ودامئة. وعموما فإن األدوات واملنابر املتاحة عىل شبكة االنرتنت سهلت بكثري امكانية

من كثري  ويف  مبارش،  بشكل  الشخص  ملواجهة  الحاجة  ودون  مسافة  من  بذلك  القيام  ميكن  كام  ما،  شخص   مهاجمة 

الصعب من  وبسهولة.  الشخص  هذا  ضد  وآثارها  العنيفة  الرسائل  عدد  لتضخيم  املصادر”  “حشد  ميكن  فانه   الحاالت 

نشاطها عىل  فقط  وليس  ككل  حياتها  عىل  كبرية  آثار  الضحية  تواجه  وقد  محاربته.  او  العنف  من  النوع  هذا   ايقاف 

االنرتنت صفحات  عىل  االباحية  املواد  استخدام  عرب  االنتقام  مثل  اإلنرتنت  شبكة  عىل  الخصوصية  انتهاكات   السيايس. 

العامة. الحياة  يف  النساء  من  غريها  عىل  كبري  سلبي  تأثري  فلها  كفرد،  الضحية  املرأة  عىل  صادم  تأثري  فقط  لديها   ليس 

الهجامت من  وغريها  االباحية  املواد  استخدام  خالل  من  االنرتنت  شبكة  عىل  االنتقام  امثلة  فأن  ذلك  عىل   وعالوة 

محاسبة عن  بدالً  العنف  هذا  إلثارة  النساء  عىل  اللوم  بالقاء  آخر  هجوم  يتبعه  ثانوي  عداء  الواقع  يف  هي   الرقمية 

الجناة، تشجيع  عىل  يعمل  العقاب  من  اإلفالت  بها.  يقومون  التي  لالعامل  املسؤولية  طائلة  تحت  ووضعهم   املعتدين 

السياسية. املشاركة  عن  بعيداً  الكثريات  األمن، ويقود  وبانعدام  باالنتهاك  املرأة  ويثري إحساس 

السيايس” “التحرش  مثل  بديلة  مصطلحات  إلدخال  اضظرت  العامل  من  مختلفة  انحاء  يف  الحمالت  ان  من   بالرغم 

الناشطات النساء  ضد  العنف  اشكال  تصف  الحاالت  هذه  كل  ان  إال  املادية،  الغري  الهجامت  هذا  لوصف   و“التمييز” 

يف املرأة  ضد  العنف  ظاهرة  اثبات  قضية  يف  االهمية  غاية  الحقيقة  يف  هي  املختلفة  العنف  اشكال  دراسة   سياسياً. 

الحياة السياسية حيث تدل بأنه قد تتعرض املرأة لفعل عنف او اكرث يف وقت واحد وعىل نحو متزايد.
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فأن املرأة. وعالوة عىل ذلك  العنف ضد  أشكال  الحال مع غريها من  اإلنسان كام هو  لحقوق  انتهاكاً  السياسية يشكل  الحياة  املرأة يف   العنف ضد 
الوطني، هندوراس( الدميقراطي  املعهد  )تصوير:  الدميقراطية ككل.  مفهوم  يؤثر عىل  العنف  هذا 

ملاذا هذا العنف يعد إشكالية؟

ألنه شكل من اشكال العنف ضد املرأة

تحقيق عىل  النساء  قدرة  أن  عىل  ينص   1993 لعام  النساء  ضد  العنف  عىل  للقضاء  املتحدة  لألمم  العاملي   اإلعالن 

ضد “العنف  رصيح  بشكل  يعرّف  املذكور  اإلعالن  العنف.  بسبب  محدودة  الحقوق  من  وغريها  السياسية   املساواة 

العام، أو  الخاص  الفضاء  النوع االجتامعي والتي ميكن أن تحدث يف  املبنية عىل  بأنه مجموعة من االعتداءات   املرأة” 

العنف أعامل  للرجل”.  التبعية  وضعية  املرأة  عىل  تفرض  التي  االجتامعية   اآلليات  من  “واحدة  العنف  هذا   ويعترب 

يف الحوار  هذا  ادخال  ينبغي  ولذلك  الجنسني،  بني  القوى  رصاع  جوانب  جميع  تشمل  سياسيا  الناشطات  النساء   ضد 

أوسع. املرأة عىل نطاق  العنف ضد  للقضاء عىل   املناقشات واالسرتاتيجيات 

 تإثري نرش تجارب العنف التي خاضتها النساء مثل تجربة االخواب مريابال تساهم يف رفع مستوى الوعي ويف التصدي

ضد السيايس  نشاطهّن  بسبب  مريابال  االخوات  بها  مرت  التي  العنف  فتجربة  النساء.  ضد  العنف  اشكال  من   والحد 

 نظام تروخيو الدكتاتوري يف جمهورية الدومينيكان وصوالً إىل اإلغتيال يف عام 1960 ادى اىل اعالن يوم اغتيالهّن )25

املرأة. العنف ضد  ملناهضة  عاملياً  يوماً  نوفمرب( 

االنسان ينتهك حقوق  ألنه 

املنصوص والنساء”  الرجال  بني  الحقوق  يف  “املساواة  لفكرة  أساسيا  تحديا  ميثل  السياسية  الحياة  يف  املرأة   العنف ضد 
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الدولية االلتزامات  يف  الفردية  والسياسية  املدنية  الحقوق  يحفظ  اإلعالن  اإلنسان.  لحقوق  العاملي  اإلعالن  يف   عليها 

إدارة يف  االشرتاك  يف  الحق  فرد  لكل   )1 أن  عىل  تنص  املثال،  سبيل  عىل  اإلعالن  من   21 املادة  الوطنية.   والترشيعات 

لغريه الذي  الحق  نفس  لكل شخص   )2 حراً.  اختياراً  يختارون  ممثلني  بواسطة  وإما  مبارشة  إما  لبالده  العامة   الشؤون 

 يف تقلد الوظائف العامة يف البالد. 3( إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعرب عن هذه اإلرادة بانتخابات

 نزيهة دورية تجري عىل أساس االقرتاع الرسي وعىل قدم املساواة بني الجميع أو حسب أي إجراء مامثل يضمن حرية

يف هي  السياسية  الحياة  يف  املشاركة  يف  حقهّن  ملامرسة  بنشاط  يعملّن  اللوايت  النساء  عىل  االعتداءات  لذا   التصويت. 

للمرأة كفرد. اإلنسان  تناقض مبارش مع حقوق 

)السيداو( املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  عىل  للقضاء  املتحدة  األمم  اتفاقية  ظل  تحت  محمية  ايضاً  النساء   حقوق 

تقييد أو  استبعاد  أو  تفرقة  “أي  بأنه  املرأة”  “التمييز ضد  تعرف   1 املادة  العامل.  دولة حول  عليها 189   والتي وقعت 

واملرأة، الرجل  تساوي  أساس  عىل  باملرأة،  االعرتاف  من  النيل  أغراضه  أو  آثاره  من  ويكون  الجنس  أساس  عىل   يتم 

 بحقوق االنسان والحريات األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية او يف أي ميدان

ويف الزوجية.  حالتها  عن  النظر  بغض  لها  ومامرستها  بها  متتعها  او  الحقوق  بهذه  للمرأة  االعرتاف  إبطال  او   آخر، 

 الوقت نفسه تنص املادة 7 عىل أن الدول يجب أن تكفل للمرأة، عىل قدم املساواة مع الرجل، الحق يف أ( التصويت

العام باالقرتاع  أعضاؤها  ينتخب  التي  الهيئات  لجميع  االنتخاب  وأهلية  العامة،  واالستفتاءات  االنتخابات  جميع   يف 

السياسة هذه  وتنفيذ  الحكومة  سياسة  صياغة  يف  املشاركة   ب( 

العامة عىل جميع املهام  وتأدية جميع  العامة  الوظائف   ويف شغل 

والجمعيات املنظامت  املشاركة يف جميع  الحكومية ج(   املستويات 

للبلد. والسياسية  العامة  بالحياة  تعنى  التي  الحكومية  غري 

الدميقراطية يضعف  ألنه 

للنساء والفعالة  املتساوية  املشاركة  دون  مستحيلة   الدميقراطية 

 واللوايت يشكلّن نصف عدد السكان او اكرث، والعنف يشكل تهديداً

 مبارشاً لقدرة املرأة عىل املشاركة يف الحياة السياسية بحرية ودون

املشاركة أن  تبني  التي  األدلة  من  متزايدة  مجموعة  هناك   خوف. 

للدميقراطية تحقيق مكاسب حقيقية  للمرأة ساهمت يف   السياسية 

املواطنني، الحتياجات  االستجابة  زيادة  ذلك  يف  مبا   واملجتمع، 

التعاون عرب األحزاب واألعراق، والسالم املستدام. وزيادة 

يقوض كل عمل دميقراطي. النساء  استبعاد  فإن  أخرى،  ناحية   من 

من الناخبات  منع  يتم  عندما  موضع شك  تكون  االنتخابات   نزاهة 

 الوصول إىل مراكز االقرتاع سواء عن طريق اإلكراه من قبل األرسة

طريق عن  أو  السياسيني  املعارضني  قبل  من  املتعمد   اواالستهداف 

املرأة تواجه  عندما  نفسه  اليشء  وينطبق  اإلرهابية.   التهديدات 

أو عندما ملكتب سيايس،  انتخابها رشعاً  تم  أن  بعد   ضغوط لالستقالة 

واملهام السياسية  املواقع  يف  املرأة  عمل  جعل  عىل  اآلخرون   يعمل 

مستحيلة. حتى  او  الالزم  من  أكرث  صعبة  بها  للقيام  انتخبت   التي 

عادل متثيل  يف   الشعب  لحق  انتهاكا  يشكل  منتخب  سيايس  موقع  يف  املرأة  عمل  اعاقة  فأن  ذلك  إىل   وباالضافة 

يختارونه/ا. الذي  للمرشح/ة  

النساء ميكنهّن املشاركة  اتخاذ إجراءات لتعزيز الدميقراطية الشاملة مام يعني أن 
يف الضابط  هذا  مثل  السياسية،  الحياة  جوانب  من  وجانب  مستوى  كل   يف 

الوطني(. الدميقراطي  املعهد  )تصوير:   .2015 للعام  نيجرييا  انتخابات 
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كيف ميكن ايقاف هذا العنف؟

مبادرة

ودميقراطية، وشاملة  قوية  مجتمعات  بناء  جهود  عىل  تؤثر  خطرية  قضية  هو  السياسية  الحياة  يف  النساء  ضد   العنف 

بناء أجل  انه من  لعام 2015  املستدامة  التنمية  اهداف  الجنسني. كام تشري  بني  املساواة  نحو  العاملي  التقدم  تعيق   و 

قدرة ضامن  عىل  والعمل  عاملي  مستوى  عىل  الجنسني  بني  املساواة  تحقيق  من  فالبد  ودميقراطية  قوية   مجتمعات 

الفعالة يف جميع جوانب املشاركة   النساء والفتيات ملطالبة ومامرسة كامل حقوقها بشكل متساو مبا يف ذلك حقها يف 

ينبغي السياسية  الحياة  يف  املرأة  تواجه  التي  العنف  تجارب  بالعنف.  تهديد  او  ترهيب  بدون  الحرة  السياسية   الحياة 

الحكم منافع  املجتمع  يحرم  وتعنيفهّن  النساء  اقصاء  الواقع  يف  مربر.  هو  كام  السياسة”  مامرسة  “تكلفة  تكون  ال   ان 

 الدميقراطي الشامل واملستقر التي تضيفه املرأة من خالل مشاركتها السياسية. البد من دراسة قضية العنف ضد املرأة

الصعيد اعرتاف عىل  املرأة، والبد من تحقيق  التي متارس ضد  العنف  اعامل  اشكال  السياسية وعرض جميع  الحياة   يف 

السياسية. تجاربهّن  عن  بحرية  التحدث  من  النساء  متكني  يجب  وعليه  فيها،  والتحقيق  املامرسات  هذه  حول   العاملي 

الجناة. العنف، ورصده وتوثيقه يف حالة حدوثه، والعمل عىل مساءلة  لتخفيف ومنع هذا  اتخاذ إجراءات  يجب 

 يف بعض البلدان بدأت مجموعات من الناشطني واملرشعني ومن مراقبي اإلعالم يف وضع اسرتاتيجيات ملعالجة ومكافحة

تركز التي  الدولية  املنظامت  من  متزايد  عدد  انشئها  مبادرات  ايضاً  وهناك  السياسية.  الحياة  يف  املرأة  ضد   العنف 

تطوير عىل  يعملون  العامل  أنحاء  جميع  يف  التغيري  صانعو  والعاملي.  اإلقليمي  املستوى  عىل  القضية  هذه  معالجة   عىل 

له واملعزول  املشتت  العمل  ولكن  الظاهرة.  هذه  ملعالجة  مستوى  كل  عىل  واالسرتاتيجيات  املامرسات  أفضل   وتنفيذ 

الناشطني/ات واالختصاصني/ات من الجهود لخلق شبكة من  تنظيم وتوحيد هذه   تأثري محدود. وبناًء عىل ذلك يجب 

والناشطني املنظامت  املثال  سبيل  عىل  ومنها  القضية،  هذه  ملعالجة  االجتامعية  الفئات  كافة  ومن  املجاالت   مختلف 

 يجب أن تكون النساء قادرات عىل التحدث والتعبري عن ارأهّن وانفسهّن دون خوف من العنف أو التهديد باالنتقام مثل هذه املرأة يف باكستان.
الوطني( الدميقراطي  املعهد  )تصوير: 
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 الذين يعملون عىل تعزيز حقوق املرأة اومكافحة العنف ضدها أو عىل وقف املضايقات عىل شبكة االنرتنت. كل من

و املرأة  العنف ضد  للعمل عىل مكافحة  الرضورية واملهمة  والقدرات  القوة  نقاط  الجهات تضيف مجموعة من   هذه 

الكاملة. مشاركتها  معوقات  إلزالة 



العنف لوقف  العمل   فرص 
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 فرص العمل لوقف العنف

التي التالية  األقسام  السياسة كمرجع موجز يف  الحياة  املرأة يف  العنف ضد  العمل ملكافحة   تم استخراج وطرح  فرص 

 تم جمعها لتسيلط الضوء عىل األدوات األكرث فعالية أو ذات الصلة لرشكاء العمل يف مناهضة. ميكن استخدام أداة او

 أكرث من هذه األدوات او التعديل عليها مبا يتناسب مع عمل كل مؤسسة والوضع والسياق السيايس التي تنتمي إليه

بشكل التي تعمل غالباً  السياسية  الحياة  املرأة يف  العنف ضد  للعاملني/ات يف مناهضة   املؤسسة. هناك جهود متنوعة 

 فردي واحياناً متكرر او غري مستمر او بناء، والتي يجب عليها توحيد جهودها والعمل معاَ يف متابعة اإلجراءات لوقف

له يكون  أن  املرجح  من  واحدة  اسرتاتيجية  عىل  والعمل  املختلفة،  العنف  ألشكال  مشرتكة  عوامل  هناك  العنف.   هذا 

تتعرض التي  األقصاء  العنف ومواجهة  األبعاد رضوري ملعالجة  نهج متعدد  العمل عىل خلق  فأن   تأثري ضعيف. وعليه 

الرجل. السياسية عىل نحو متساٍو مع  املرأة عند محاولة مامرسة حقوقها  له 

باألسم تذكر  مل  اخرى  وهيئات  واملنظامت  األفراد  هذه  من  كل  قبل  من  اتخاذها  وينبغي  ميكن  التي  إجراءات   هناك 

ومنها: هنا. 

الصعيد الوعي عىل  السياسة” إلعطاء اسم لهذه األعامل ورفع   l تطوير ونرش مفهوم “العنف ضد املرأة يف 

السياسة”، مامرسة  “تكلفة  تكون  أن  ينبغي  ال  السلوكيات  هذه  أن  عىل  والتأكيد  واملحيل.  والوطني   العاملي 

انتهاكا تشكل  والتي  امرأة  لكونها  للمرأة  السياسية  املشاركة  منع  تعمل عىل  التي  الجهود  عىل  الضوء   وتسليط 

الجنسني. بني  واملساواة  اإلنسان  وحقوق  بالدميقراطية  املتعلقة  الوطنية  والقوانني  الدولية  للمعايري  خطريا 

ليست ظاهرة السياسية  الحياة  املرأة يف  العنف ضد  أن  تأكد عىل  التي  املناقشات  الوعي حول هذه  رفع   l 

 تقترص عىل منطقة واحدة من العامل، حيث تدل الحقائق ان املرأة تتعرض للعنف يف العديد من البلدان. أعامل

الحد عىل  تهدف  جميعها  ولكن  العامل،  ومناطق  البلدان  مختلف  يف  مختلفة  أشكاال  تتخذ  قد  محددة   عنف 

السياسية. املرأة  مشاركة  عىل  والسيطرة 

 l جمع البيانات وتوثيقها ودراسة مؤرشات جديدة حول أعامل العنف التي تواجه املرأة يف الحياة السياسية

األعامل هذه  عن  املوثقة  والحقائق  املعلومات  شحة  وثأثريها.  انتشارها  ومدى  األعامل  هذه  اشكال   لدراسة 

املبذولة الجهود  دعم  ميكن  ولذلك  السياسة،  الحياة  يف  املرأة  ضد  العنف  بقضية  االعرتاف  عدم  يف   ساهمت 

عن بذلك  القيام  ميكن  إلثباتها.  النوعية  الحاالت  ودراسة  االحصائيات  جمع  طريق  عن  الظاهرة  هذه   ملكافحة 

القامئة حول العنف ضد املرأة، وميكن البيانات  البيانات عن العنف السيايس يف الدراسات وقواعد   طريق دمج 

للدراسات جديدة   مؤرشات  إضافة  القضية  هذه  عىل  املحيل  أو  الوطني  أو  اإلقليمي  املستوى  عىل   للعاميل 

الوقت مرور  مع  تم جمعها  التي  البيانات  استخدام هذه  حالياً. حيث ميكن  املوجودة  اإلقليمية   واالستطالعات 
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تأثرياَ. اكرث  بشكل  القضية  ملعالجة  توصيات  الناجحة ووضع  املامرسات  والرتكيز عىل  االسرتاتيجيات   لتقييم 

القضية، سواء معالجة هذه  املهتمة يف  املدين  املجتمع  ومنظامت  سياسياً  الناشطني/ات  بني  التواصل  دعم   l 

واإلقليمية املحلية  واالجتامعات  الفعاليات  مثل  التواصل  فرص  توفري  خالل  من  رسمي،  غري  أو  رسمي   بشكل 

 وتنظيم منصات ومنتديات للعمل املشرتك. ينبغي توخي الحذر والحفاظ عىل خصوصية ورسية هذه الجامعات

يهددهّن بسبب مشاركتهّن. أي رد فعل قد  املشاركات من  النساء  واملنتديات لحامية 

السياسية، الحياة  يف  ضدهّن  املوجه  العنف  ألعامل  االستجابة  نوعية  حول  للنساء  تدريبية  برامج  توفري   l 

عىل واالعتداءات  العنف  ألعامل  بفعالية  واالستجابة  للمخاطر  التعرض  تفادي  كيفية  عىل  التدريب  ذلك  يف   مبا 

اتخاذها ميكنهم  التي  اإلجرات  حول  وعيهم  مستوى  لرفع  كذلك  للرجال  التدريب  وتوفري  االنرتنت.   صفحات 

ومكافحته. العنف  لهذا  لالستجابة 
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املؤسسات الدولية

العنف ملكافحة  املبذولة  الجهود  املساهمة يف  الحكومية  الدولية غري  واملنظامت  واالتحادات  الدولية  للحكومات   ميكن 

الوعي لزيادة  العاملي  انتشارها  من  واالستفادة  جديدة  دولية  معايري  وضع  طريق  عن  السياسية  الحياة  يف  املرأة   ضد 

اتخاذ عىل  املؤسسات  بعض  بدأت  وقد  املختلفة.  العامل  مناطق  يف  القضية  هذه  بشأن  التقنية  املساعدة   وتقديم 

 خطوات لتسليط الضوء عىل هذه القضية عىل املستوى العاملي ولكن  مازال هناك الكثري من العمل الذي ميكن  لهذه

به. القيام  املؤسسات 

القيام بها: التي ميكن لهذه املؤسسات  من ضمن هذه األعامل 

 l إدراج العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية يف املعاهدات الدولية الحالية حول العنف ضد املرأة، وحقوق

لنص القضية  هذه  ملعالجة  مواد  واضافة  املعاهدات.  من  وغريها  املرأة،  وحقوق  والرصاع،  والسالم   اإلنسان، 

 وثيقة السيداو واإلعالن العاملي للقضاء عىل العنف ضد املرأة. اعرتاف هذه املعاهدات الدولية )الضمني وغري

املرأة العنف ضد  ملكافحة  عاملي  كيوم  نوفمرب  من   25 إعالن  الحقيقة ساهم يف  يف  املرأة  بالعنف ضد   املبارش( 

نظام ضد  السيايس  لنشاطهّن  الدومينيكان  جمهورية  يف  مريابال  األخوات  الغتيال  السنوية  الذكرى  يحيي   الذي 

الدكتاتوري.  تروخيو 

السياسية الحياة  يف  املرأة  العنف ضد  مكافحة  عىل  تهدف  التي  واالسرتاتيجيات  املعلومات  تبادل  تسهيل   l 

. والجمعيات  املؤسسات  هذه  أعضاء  بني  سيام  وال  الحكومية،  غري  األقليمية  املنظامت  و/أو  الحكومات   بني 

 التجمعات الدولية وطلبات املساعدة التقنية توفر فرصة لوضع هذه القضية يف االجندة، وتحث وتشجع تبادل

الفّعالة. املامرسات 

املواطنني مشاركة  مثل  موضوعات  تتناول  التي  الدولية  اللقاءات  أعامل  جدول  يف  القضية  هذه  وضع   l 

 واالنتخابات والحكم الرشيد والعنف ضد املرأة. توفر مثل هذه اللقاءات فرصة لتوعية املختصني وذوي العالقة

الجهود تكثيف وتعميق  عىل  ايضاً  السياسية وتعمل  الحياة  املرأة يف  العنف ضد  الحاجة ملعالجة مشكلة   بشأن 

العنف. هذا  مكافحة  نحو  املبذولة 

بالعمل املتعلقة  والتحديات  والخربات  والوثائق  البيانات  لتبادل  واإلقليمية  الدولية  املنظامت  مع  التعاون   l 

وبالتايل املنظامت،  هذه  عمل  من  البناء/التعلم  مع هدف  السياسية  الحياة  يف  املرأة  ضد  العنف  مكافحة   عىل 

الجامعي. العمل  تأثري هذا  توسيع 
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 l إرشاك املؤسسات الدولية االخرى من أجل الرتكيز عىل العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية يف عمل واحد،

السياسية واألحزاب  املدين  واملجتمع  الدميقراطي  بالحكم  املتعلقة  املسائل  يف  املتخصصة  املنظامت  سيام   وال 

الربملان. اإلنسان يف  االنتخابية وحقوق  والنزاهة 

 

املتحدة لألمم  الخاصني  املقررين  اجراءات  الوعي:  لرفع  وبيانات  استخدام حقائق 

مدى عىل  عملوا  والفتيات  النساء  ضد  العنف  يف  للبحث  املتحدة  األمم  قبل  من  املعينني  الخاصني   املقررين 

القيام بعرض معياري أدلة قوية و  التقارير املستندة عىل  لتقديم  املتحدة  املاضية تحت منظومة األمم   العقود 

التي الحقائق  القضية باستخدام  بالعمل عىل معالجة هذه  العنف، والدفع  النساء مع  الهامة لتجارب   للجوانب 

به املعرتف  القضية  ونطاق  رئيسية،  سياسية  قضية  أصبح  والفتيات  النساء  ضد  العنف  التقارير.  هذه   تتضمنها 

الجهود لهذه  والحروب. وميكن  الرصاعات  أثناء  الجنيس  والعنف  املنزيل  العنف  املثال  سبيل  ليشمل عىل   اتسع 

القضية هذه  ادراج  خالل  من  سياسياً  الناشطات  النساء  ضد  العنف  مكافحة  عىل  العمل  لتشمل  تتكثف   ان 

السنوية. التقارير  يف  املرأة  ضد  العنف  حول  املتحدة  لألمم  الخاص  املقرر  عنها  يبلغ  التي  املوضوعات   ضمن 

تعمل عىل دراسة التي  االخرى  العمل  به، وسيمكن جهات  يحتذى  عامليا  مثاال  العمل سيكون  النوع من   وهذا 

فعالية ومدروس أكرث  الحقائق يف عملها بشكل  استخدام هذه  القضية من  ومعالجة هذه 
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املؤسسات اإلقليمية

املستوى عىل  العاملة  املنظامت  جهود  وتوسيع  وتعزيز  دعم  الحكومية  غري  واملنظامت  اإلقليمية  املنظامت   بإمكان 

اإلقليمي املستوى  عىل  القضية  لهذه  االنتباه  جلب  خالل  من  السياسية  الحياة  يف  املرأة  ضد  العنف  ملكافحة   العاملي 

 واستخدام آليات عمل تتالئم مع طبيعة إقليمها بشكل خاص، كام ميكنها تبادل الحلول والتجارب اإلقليمية فيام بينها

اطار عمل مشرتك.  تحت 

احرزته هذه التي  التقدم  النظر عن مدى  إقليمي، ولكن بغض  أكرث من غريها يف تطوير حوار  املناطق   تقدمت بعض 

الحوارات لهذه  هامة  قيمة  اضافة  عىل  العمل  من  املستوى  هذا  عىل  الفاعلة  الجهات  بإمكان  فانه  اإلقليمية   املناطق 

املنطقة. وبالتايل ميكن لآلليات واملبادرات للبلدان يف نفس  التاريخية  العوامل املشرتكة والروابط  البحث يف   من خالل 

األعامل لهذه  واالستجابة  العنف  مكافحة  إىل  الرامية  والوطنية  املحلية  الجهود  دعم  مهامً يف  دوراً  تلعب  ان   اإلقليمية 

الجناة. وفرض عقوبات عىل 

بها: القيام  اإلقليمية  للمؤسسات  التي ميكن  االعامل  من هذه 

حول واإلعالنات  االتفاقيات  مثل  القامئة،  اإلقليمية  األطر  يف  السياسية  الحياة  يف  املرأة  ضد  العنف  دراج   l 

مثل اإلقليمية  واملكاتب  الهيئات  دعوة  املرأة.  وحقوق  والرصاع،  والسالم  اإلنسان  وحقوق  املرأة،  ضد   العنف 

 اللجان العاملة يف شؤون املرأة ومحاكم حقوق اإلنسان لالعرتاف وااللتزام مبعالجة مشكلة العنف ضد املرأة يف

األمريكية الدول  منظمة  إجراءات  الحالية:  االتفاقيات  استخدام 

 اتخذت العديد من املؤسسات اإلقليمية إجراءات للدعوة إىل مكافحة العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية من خالل

 وصف القضية وادانتها. يف كثري من األحيان تجد هذه املؤسسات انه من االفضل العمل ضمن األطر القامئة حالياً التي

 تدعو إىل اتخاذ إجراءات ملعالجة العنف ضد املرأة من اجل ضامن التأثريعىل نطاق أوسع. ومن األمثلة عىل ذلك اعتامد

 منظمة الدول األمريكية )OAS( يف عام 4991 يف بيليم اتفاقية بارا التي تدعو إىل إنشاء آليات لحامية املرأة من العنف.

 يف أكتوبر 2015 اعتمدت منظمة الدول األمريكية إعالنا للمتابعة يف االتفاقية واضافت لها أدانة العنف ضد املرأة يف

 الحياة السياسية بشكل محدد ورصيح. يحث هذا اإلعالن دول األعضاء عىل اتخاذ إجراءات لحامية املرأة يف الحياة

السياسية من العنف، ويخدم غرضاً مهامً يف رفع مستوى الوعي حول هذه القضية يف املنطقة.
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الجناة تحت املساءلة كلام كان ذلك ممكنا. السياسية، مبا يف ذلك وضع  الحياة 

السياسية الحياة  يف  املرأة  ضد  العنف  عىل  القضاء  بشأن  إعالن  أو  مستقل  إقليمي  اتفاق  مرشوع  انشاء   l 

املنطقة للناشطني يف  الدعم  وتقديم  مقبول،  كعمل غري  واعالنه  السياسية  الحياة  يف  املرأة  العنف ضد   لتعريف 

واإلقليمية. الوطنية  الربامج  القضية يف  إدراج هذه  ليعملوا عىل 

العمل آليات  خالل  من  الجناة  عىل  القصوى  العقوبات  وإصدار  الشكاوى  لتسجيل  إجراءات  تطوير   l 

العنف شكاوى  الستقبال  آلية  تقديم  اإلنسان  حقوق  محاكم  والسيام  اإلقليمية  املحاكم  فبإمكان   اإلقليمية. 

السياسية. الحياة  املرأة يف  العنف ضد  لضحايا  العدالة  وتحقيق 

 l إنشاء الربوتوكوالت اإلقليمية أو منظومة عمل لتقديم التوجيه لألحزاب السياسية و/أو الربملانات الوطنية

لتقنني ترشيع  أو  معينة  سلوك”  “قواعد  وضع  طريق  عن  املثال  سبيل  عىل  القضية،  هذه  معالجة   بخصوص 

الجناة. عىل  العقوبات  وتحديد  الجرائم 

الحكومات و/ السياسية بني  الحياة  املرأة يف  العنف ضد  l تسهيل تبادل املعلومات واالسرتاتيجيات ملكافحة 

 أو منظامت املجتمع املدين عىل املستوى اإلقليمي. استخدام اللقاءات اإلقليمية وطلبات املساعدة التقنية )مثل

وتشجع متكني  نحو  والعمل  األعامل،  جدول  يف  القضية  هذه  لوضع  الفرصة  إلتاحة  االنتخابات(  مراقبة   بعثات 

الفّعالة. املامرسات  تبادل 

والحكم االنتخابات  مثل  موضوعات  تتناول  التي  اإلقليمية  اللقاءات  أعامل  جدول  يف  القضية  هذه  وضع   l 

 الرشيد واملجتمع املدين والعنف ضد املرأة. حيث توفر مثل هذه اللقاءات فرصة لتوعية املختصني وذوي الشأن

السياسية. الحياة  املرأة يف  العنف ضد  الحاجة ملعالجة مشكلة  حول 

بشكل عملهم  يف  السياسية  الحياة  يف  املرأة  العنف ضد  عىل  الرتكيز  أجل  من  اإلقليمية  املؤسسات  إرشاك   l 

واألحزاب املدين  واملجتمع  الدميقراطي  بالحكم  املتعلقة  املسائل  يف  املتخصصة  املنظامت  سيام  وال   موحد، 

بناء عىل اإلقليمية  املؤسسات  بني  تعاون  الربملان. خلق فرص  اإلنسان يف  االنتخابية وحقوق  والنزاهة   السياسية 

املثال سبيل  فعىل  القضية.  هذه  معالجة  نحو  كبري  اثر  تحقيق  أجل  من  املؤسسات  هذه  من  كل  عمل   طبيعة 

اليجاد حلول. للعمل معاً  النوع االجتامعي  االنتخابات وخرباء يف  استقطاب خرباء يف  للمؤسسات  ميكن 

بالعمل املتعلقة  والتحديات  والخربات  والوثائق  البيانات  لتبادل  واإلقليمية  الدولية  املنظامت  مع  التعاون   l 

 ملكافحة العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية مع هدف البناء/التعلم من عمل هذه املنظامت، وبالتايل توسيع

 تأثري هذا العمل الجامعي. العمل مع الجهات الفاعلة املتمركزة يف مناطق أخرى قد يكون مثمراً، وخصوصا من

املمكنة. والحلول  املشكلة  افكار جديدة حول  تبادل  أجل 
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 الحكومات

الدميقراطية والحقوق  اإلنسان  حقوق  تعزيز  مسؤولية  عاتقها  عىل  تقع  للدولة  كوكالء  واملحلية  الوطنية   الحكومات 

للحكومات ميكن  العنف.  أشكال  مختلف  لضحايا  العادلة  املعاملة  ضامن  وكذلك  وحاميتهم/ّن،  املواطنني/ات   لجميع 

لدعم آليات  السياسية وتطوير  الحياة  املرأة يف  العنف نحو  اتخاذ موقف علني ضد  القضية من خالل  تعالج هذه   أن 

القانونية. املساءلة  تحت  الجناة  ووضع  الضحايا 

الحكومات لوزراء  السابقني  الرؤساء  وبعض  القضية،  هذه  ملعالجة  الترشيع  نحو  االتجاه  يف  بدأت  البلدان   بعض 

 ومجالس الوزراء تحدثوا  حول مشاكل التمييز عىل أساس الجنس والنوع االجتامعي وعن أعامل العنف املوجهة نحو

تناول قضية العامل حتى اآلن بطيئة يف  أنحاء  الحكومات يف جميع  السيايس. ولكن بشكل عام مازلت  العمل   النساء يف 

السياسية. الحياة  املرأة يف  العنف ضد 

ذلك عىل  وبناء  الدولة.  وبرامج  سياسات  وتنفيذ  صنع  عىل  العاملني  املواطنني  حقوق  حامية  عن  مسؤولة   الحكومات 

الحياة يف  املرأة  ضد  العنف  ومعاقبة  ومعالجة  ملنع  نفوذها  استخدام  واملحلية  الوطنية  الحكومات  عىل   فينبغي 

السياسية.

بها: القيام  للحكومات  التي ميكن   من ضمن هذه اإلجراءات 

عن القضية  هذه  عىل  الضوء  لتسليط  والناخبني/ات  السياسية  األحزاب  تستهدف  توعية  حمالت  إجراء   l 

التلفزيونية. والربامج  االنرتنت  عىل  الفيديو  وأرشطة  تويرت  مثل  اإللكرتونية  واملواقع  امللصقات  استخدام   طريق 

اعامل عىل  الضوء  تسلط  التي  والحمالت  الخطابات  من خالل  القضية  هذه  املواطن حول  وعي  مستوى   ورفع 

التوعوية حمالتها  محتوى  تركز  أن  الحكومية  الجهات  عىل  وينبغي  السلوك.  هذا  إدانة  عىل  وتعمل   العنف 

والقيم القوانني  االعامل غري مقبولة يف ضوء  ملاذا هذه  السياسة ورشح  املرأة يف  العنف ضد  توضيح شكل   عىل 

واملساواة. واملشاركة  اإلنسان  وحقوق  بالدميقراطية  املتعلقة  املجتمعية 

هذه وربط  الحالية،  واألطر  للقوانني  السياسية  الحياة  يف  املرأة  ضد  العنف  ملكافحة  اجراءات  اضافة   l 

أولوية ذات  قضية  الظاهرة  واعتبارهذه  السياسية.  املشاركة  و/أو  املرأة  بالعنف ضد  املتعلقة  بالقوانني   القضية 

 لقطاعات مؤسسات الدولة العاملة بهذا املجال، مثل الجهات املختصة يف العنف ضد املرأة والنزاهة االنتخابية

اإلعالم. السياسية ووسائل  االحزاب  اإلنسان ورقابة  وحقوق 

 l تطوير إجراءات لتسجيل ومعالجة الشكاوى من خالل أجهزة الدولة الحالية او اجهزة جديدة، مبا يف ذلك

النساء تستهدف  قد  العنف  أعامل  الجنسني. وألن  بني  املساواة  مكاتب  أو  االنتخابية  والسلطات  الرشطة   مراكز 

 لرتدعهّن عن مامرسة حقوقهن السياسية يف التصويت والنشاط السيايس واإلنتامء الحزيب والرتشح لإلنتخابات او

شغل منصب حكومي فقد تحتاج الحكومة لتعيني وكاالت متعددة ملعالجة الشكاوى وتوفري الخدمات للضحايا.
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النوع املرأة قادرين عىل فهم هذا  العنف ضد  التي تستجيب لشكاوى  الخدمات   l ضامن أن يكون مقدمو 

النساء. من  الضحايا  لدعم  مناسب، ومجهزين  بشكل  العنف  مرتكبي  مع  التعامل  وكيفية  العنف  من 

الحياة يف  املرأة  ضد  العنف  لضحايا  رئيسية  اتصال  نقطة  مبثابة  ليكون  مكتب  أو  حكومية  هيئة  تحديد   l 

إنشاء مثل  القضية.  تعمل عىل هذه  التي  املدين  املجتمع  أفراد أرسهّن، وكذلك منظامت  ذلك   السياسية، مبا يف 

تعديل عليها  يرتتب  قد  أو  وطني،  مظامل  أمني  مثل  القضايا  هذه  مع  للتعامل  حكومي  موقع  أو  جديد   مكتب 

العنف. للمرأة الستقبال ضحايا هذا  الدولة  مثل مكتب  الحالية   االجهزة 

العنف ضد أعامل  التعرف عىل  من  لتمكينهم  القانون  تنفيذ  مجال  العاملني يف  للموظفني  التدريب  توفري   l 

والحقوق األساسية  اإلنسان  لحقوق  كانتهاكات  جاد  بشكل  االعامل  هذه  واتخاذ  السياسية  الحياة  يف   املرأة 

القانون. به  يسمح  بأقىص حد  مرتكبيها  ومحاكمة  الجرائم  التقرير يف هذه  وتشجيعهم عىل  الدميقراطية، 

الخربات لتبادل  السياسية  الحياة  يف  املرأة  ضد  العنف  حول  والدولية  اإلقليمية  الحوارات  يف  املشاركة   l 

 والتعرف عىل املامرسات الجيدة التي تم تطويرها يف أماكن أخرى ومحاولة تطوير اسرتاتيجيات إضافية ملعالجة

مجتمعاتها. يف  القضية 

البلدية االنتخابات  النساء خالل  لهؤالء  الحال  مثلام هو  للنساء،  قوة  األحيان هو مصدر  كثري من  واملساواة يف  السيايس  التكافؤ  لتحقيق  معاً   العمل 
الوطني( الدميقراطي  املعهد  )تصوير:  فاسو.  بوركينا  كايا يف  يف 
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 الربملانات

أعضاء للمواطنني/ات.  الدميقراطية  والحقوق  اإلنسان  حقوق  حامية  للشعب  كممثلني/ات  الربملانيني/ات  عىل   يجب 

الحياة السياسية من خالل طرح القضية  الربملان كتالً ومستقلني/ات ميكنهم اتخاذ خطوات إلنهاء العنف ضد املرأة يف 

الجناة. ملعاقبة  الربملانية وعن طريق مترير ترشيعات  املناقشات  يف 

مرتكبي و/او  ضحايا  انفسهم  الربملان  اعضاء  يصبح  عندما  خاصة  معقداً،  يكون  قد  القضية  هذه  حول  الربملاين   العمل 

التي تحدث يف املجتمع بشمل العنف  ادانة أعامل  السياسية، والتي تتطلب منهم  الحياة  املرأة يف  العنف ضد   ألعامل 

الحياة يف  املرأة  ضد  العنف  ومعاقبة  ومعالجة  ملنع  خطوات  تصميم  يجب  وعليه  خاص.  بشكل  الربملان  وداخل   عام 

السياسية مع أخذ هذا املنظور املزدوج يف االعتبار.

القضية: بها ملعالجة هذه  القيام  للربملانات  التي ميكن  االعامل   من ضمن 

عن القضية  هذه  عىل  الضوء  لتسليط  والناخبني/ات  السياسية  األحزاب  تستهدف  توعية  حمالت  إجراء   l 

التلفزيونية. والربامج  االنرتنت  عىل  الفيديو  وأرشطة  تويرت  مثل  اإللكرتونية  واملواقع  امللصقات  استخدام   طريق 

السياسة ورشح ملاذا هذه املرأة يف  العنف ضد  أن يركز عىل توضيح شكل  الحمالت   وينبغي عىل محتوى هذه 

واملشاركة اإلنسان  وحقوق  بالدميقراطية  املتعلقة  املجتمعية  والقيم  القوانني  مع  تتناسب  مقبولة  غري   االعامل 

الحكومات. اداء  الفساد وضعف  القضية عىل  تأثري هذه   واملساواة، والتفصيل يف 

البالد، أنحاء  السياسية يف جميع  الحياة  املرأة يف  العنف ضد  الربملان حول   l انشاء منتدى وطني من داخل 

املدين املجتمع  ومنظامت  السياسية  األحزاب  يف  النساء  وكذلك  للمشاركة،  محلياً  املنتخبات  النساء   ودعوة 

الربملان داخل  توليد زخم  كذلك عىل  ويعمل  أنفسهًن،  النساء  بني  الوعي  يزيد  أن  املنتدى ميكن   النسائية. هذا 

القضية. لتويل 

الربملان أعضاء  أشكاله، ودعوة  السياسية يف جميع  الحياة  املرأة يف  العنف ضد  قرار إلدانة   l تقديم مرشوع 

 لالدالء عن دعمهم ملعالجة هذه القضية. من املمكن توقيت تقديم املرشوع ليتزامن مع األحداث املهمة، مثل

من الدعم  من  أعىل  مستويات  لجذب  املقبلة،  االنتخابات  عن  اإلعالن  أوعند  للمرأة  العاملي  او  الوطني   اليوم 

الربملان. اعضاء 

 l ادراج العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية يف القوانني واألطر الحالية للدولة، وربط هذه القضية بالقوانني

يف العاملة  الدولة  ألجهزة  أولوية  القضية  هذه  وجعل  السياسية.  املشاركة  و/أو  املرأة  ضد  بالعنف   املتعلقة 

اإلنسان. االنتخابية وحقوق  املرأة والنزاهة  العنف ضد  الصلة، مثل   املجاالت ذات 

القضية تعريف  عرب  السياسية،  الحياة  يف  املرأة  ضد  العنف  مرتكبي  ملعاقبة  ترشيعية  إصالحات  يف  النظر   l 

بالسجن اوفقدان املنصب اوالحكم  الغرامات  الجناة مبا يف ذلك  العقوبات عىل  الوطنية وتحديد  الترشيعات   يف 

واضحاً القانون  يكون  أن  ويجب  املستقبل.  يف  االنتخابات  يف  الرتشح  من  الجناة  عىل  حظر  فرض  او   السيايس 

عن املسؤولة  الهيئات  تحديد  و  الشكاوى  تقديم  وكيفية  السياسية  الحياة  يف  املرأة  ضد  العنف  اشكال   حول 

الشكاوى. تلقي 
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مبا يف والسيايس،  االنتخايب  العنف  مع  الربملانيني/ات  تجارب  حول  الخصوصية(  )يراعي  مسح رسي  إجراء   l 

 ذلك االحدادث التي تقع داخل الربملان نفسه. ونرش نتائج املسوحات لرفع الوعي بالقضية والتفصيل يف أشكال

الربملاين. العمل  العنف، وخاصة يف أماكن  التي قد يتخذها هذا  االعامل 

 l إنشاء أو تحديث قواعد سلوك ملعالجة جوانب الثقافة املؤسسية التي تخلق بيئة عمل عدائية يف الربملان،

 خاصة أعامل العنف التي تستهدف الربملانيات وموظفات الربملان. من هذه اإلجراءات عىل سبيل املثال صياغة

الربملان لجان  احدى  تكليف  أو  جديد  مكتب  إنشاء  وكذلك  الجنيس،  التحرش  بشأن  واضحة  سياسة   ووضع 

يف حقهّن  االعتبار  بعني  األخذ  مع  للربملانيات  املشورة  وتقديم  العنف  بأعامل  املتعلقة  الشكاوى  تلقي   مبهام 

يف يساهمون  او  يقومون  الذين  الربملان  اعضاء  ملعاقبة  التسامح  عدم  سياسة  اضافة  أيضا  وميكن   الخصوصية. 

 أعامل عنف ضد املرأة يف الحياة السياسية سواء يف قاعات الربملان أو يف أي مكان آخر، وإعادة النظر يف الحصانة

القواعد. هذه  ينتهكون  الذين  الربملانيني  ومحاسبة  مساءلة  لضامن  الربملانية 

تجاه السلبي  التمييز  او  املقبولة  غري  السلوكيات  الوعي حول  مستوى  لرفع  للربملانيني/ات  التدريب  توفري   l 

وعي مستوى  ويرفع  الجنسني،  بني  العمل  طبيعة  يعزز  ان  التدريب  انواع  من  النوع  لهذا  ميكن  حيث   املرأة. 

الحياة يف  املرأة  ضد  العنف  ألعامل  للتصدي  املتاحة  املوارد  حول  معلومات  للربملانني/ات  ويوفر   الربملانني/ات، 

السياسية.

 l املشاركة يف فعاليات إقليمية ودولية مع برملانني من دول أخرى حول العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية

العمل عىل وضع أجل  من  أخرى  أماكن  تطويرها يف  تم  التي  الجيدة  املامرسات  والتعرف عىل  الخربات   لتبادل 

واملحيل. الوطني  الصعيدين  عىل  القضية  هذه  ملعالجة  اسرتاتيجيات جديدة 

 يجب ان تكون الربملانيات مثل هذه العضوة يف مجلس النواب القريغيزستاين  قادرات عىل تأدية عملهّن دون خوف أو تهديد بالعنف، ويجب عىل
الوطني(. الدميقراطي  املعهد  )تصوير:  ذلك.  إجراءات لضامن  اتخاذ  الربملانات 
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الالتينية أمريكا  إجراءات دول  اتخاذ مسار ترشيعي: 

 بعد اثنى عرش عاماً من النشاط املدين وبعد حادثة قتل ناشطتني رفيعتي املستوى يف العمل السيايس اصبحت بوليفيا

 أول دولة يف العامل مترر ترشيعات تحظر التحرش والعنف ضد املرأة يف الحياة السياسية يف عام 2102. القانون البوليفي

 حول هذة القضية يعرض ليس فقط قامئة واسعة من األمثلة عىل العنف ضد النساء الناشطات سياسياً، بل يبني أيضاً أن

 أعامل العنف السيايس واالعتداء قد ترتكب من قبل شخص أو أكرث، مبارشة أو عن طريق أطراف ثالثة، ضد املرشحات

 واملوظفات يف القطاع العام اوأفراد أرسهّن. وينص القانون عىل أنه ميكن اإلبالغ عن هذه االنتهاكات من قبل الضحية او

 أقاربها أو أي شخص آخر، وبشكل شفهي أو مكتوب. كام يفرض القانون عقوبات ترتاوح بني سنتني وخمس سنوات يف

 السجن لتهمة التحرش يف املجال السيايس؛ ويفرض عقوبة السجن بني ثالث ومثان سنوات للعنف الجسدي أو النفيس؛

 ويفرض العقوبة السائدة وفقا ألحكام القانون الجنايئ يف حاالت االعتداء الجنيس. وقد اعتربت هذه التجربة منوذجاً فّعاالً

لترشيع مامثل يف كل من املكسيك وبريو واإلكوادور وكوستاريكا.

 وينبغي أيضا العمل عىل ضامن تنفيذ وتطبيق أي قانون من هذا القبيل. فعىل سبيل املثال القانون البوليفي يخص

 يف نصه اسامء األطراف املسؤولة عن تنفيذ القانون: وزارة العدل واالجهزة واللجان االنتخابية يف مختلف مستويات

 الحكومة. وقد اتخذت السلطات القضائية األخرى نهجاً جديداً ملعاقبة الجناة. مرشوع قانون كوستاريكا الذي قدم يف

 مارس عام 3102 يفرض عىل كل شخص أدين بأعامل عنف سيايس أو تحرش ضد املرأة التنحي من أي مناصب انتخب

او ٌعني فيها واستبعاد اي شخص قام بهذه األعامل من الرتشح ملنصب عام يف املستقبل.

املعهد )تصوير:  كمبوديا.  يف  االنتخابات  حول  الحوار  هذا  يف  الحال  هو  كام  يسمع  أن  إىل  يحتاج  السياسية  الحياة  يف  تجرتها  عن  املرأة   صوت 
الوطني( الدميقراطي 
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  االحزاب السياسية

 بإمكان االحزاب السياسية )بوصفها عامل ربط بني املجتمع املدين والربملان( ان تلعب دوراً مركزياً يف الحياة السياسية

الحزبية األطراف  عىل  وينبغي  ميكن   حيث  برامجها.  عرب  السياسية  األولويات  ووضع  املرشحني/ات  اختيار  خالل   من 

السياسية، ومعاقبة الحياة  املرأة يف  العنف ضد  االنخراط يف أعامل  القضية عن طريق رفض   الرتكيز عىل معالجة هذه 

األفعال. مثل هذه  يرتكبون  الذين  داخل صفوفها  اواملرشحني  الناخبني 

انها ترتكب من قبل أنصار حزب سيايس معني ضد طرف حزيب ما تصور أعامل العنف االنتخايب والسيايس عىل   وغالباً 

بعض يف  الشكل  هذا  السياسة  يف  النساء  ضد  العنف  أعامل  تتخذ  قد  االنتخابات.  نتائج  عىل  للتأثري  محاولة  يف   آخر 

 الحاالت. وميكن أيضا أن ترتكب مثل أعامل من قبل أعضاء الحزب التي تنتمي إليه املرأة، وخصوصا من قبل املنافسني

الرتكيز تطبق  أن  االحزاب  عىل  ينبغي  وبالتايل  االنتخابات.  يف  الحزب  لتمثل  كمرشحة  امرأة  اختيار  يتم   الذكورعندما 

الحال يف الربملان. الحياة السياسية مثلام هو  التدخالت ملنع ومعاقبة العنف ضد املرأة يف  مزدوج األطراف عند وضع 

بها: القيام  السياسية  لالحزاب   إجراءات ميكن 

السياسية، الحياة  العنف ضد املرأة يف  السياسية ملناقشة  السنوية لألحزاب   l تنظيم جلسات يف االجتامعات 

املنافسة. األحزاب  نساء  او  الحزب  يف  زميالتهم  تجاه  سلوكهم  بشأن  الحزب  أعضاء  بني  الوعي  مستوى   ورفع 

ال الذين  أْولئك  وتوعية  الجنسني،  كال  من  الحزب  أعضاء  بني  العمل  طبيعة  تعزز  ان  املناقشات  هذه   فبوسع 

اطارالدميقراطية تحت  املشكلة  أبعاد  عىل  الرسالة  تركز  فيام  مقبولة.  وغري  متييزية  ترصفاتهم  بأن   يدركون 

هذه مثل  أن  عىل  التأكيد  أكرث(  او  الدرجة  )بنفس  املهم  من  فأنه  الجنسني،  بني  واملساواة  اإلنسان   وحقوق 

نتائج االنتخابات. الحزب وبتايل عامالً مؤثراً يف  االعامل قد تكون ضارة لسمعة 

ذلك يف  مبا  الحزب،  أعضاء  عىل  توزع  التي  املواد  من خالل  القضية  هذه  بشأن  الحزب  أعضاء  وعي  رفع   l 

عىل وينبغي  التلفزيونية.  والربامج  االنرتنت  عىل  الفيديو  وأرشطة  تويرت  مثل  اإللكرتونية  واملواقع   امللصقات 

بالحزب يتعلق  فيام  خاصة  السياسة  يف  املرأة  ضد  العنف  شكل  توضيح  عىل  يركز  أن  الحمالت  هذه   محتوى 

 بشكل مبارش، ورشح ملاذا تعترب هذه االعامل غري مقبولة. يجب عىل املواد ان تأكد عىل ان أعامل العنف ضد

الناخبني تنفر  التي قد  الحزب  الحزب عن طريق إرسال رسالة عن  تنعكس سلباً عىل  السياسية  الحياة   املرأة يف 

عام. بوجه   والجمهور 

الحزب. من أشكاله عىل مستوى  السياسية يف جميع  الحياة  املرأة يف  العنف ضد  يدين  قرار  املوافقة عىل   l 

الجرائد يف  ونرشها  الحزب  ولوائح  مبادئ  لقامئة  أكرث  او  قرار  ادراج  ميكن  اوسع  بشكل  العنف  مناهضة   اجل 

وعىل موقع الحزب و مواد حمالت الحزب واالعالن عنها يف مواقع التواصل االجتامعي مثل تويرت.

 l وضع مدونة لقواعد السلوك يلتزم بها جميع أعضاء الحزب ملكافحة التمييز عىل أساس الجنس أو البلطجة

عىل بناء  متفشية  مشكلة  تعترب  والتي  الحزب  عمل  سياقات  جميع  يف  الجنيس  التحرش  ومنع  االجتامعات،   يف 
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النساء يف تثبيط طموح  التي تعمل عىل  العنف االخرى  العامل ومناهضة اعامل  أنحاء  النساء من جميع   تجارب 

تويل أدوار قيادية داخل األحزاب.

املرأة يف العنف ضد  أعامل  يرتكبون  الذين  األعضاء  عقوبات عىل  لفرض  الحزب  أو سياسات  لوائح  تغيري   l 

أو االنتخاب أو شغل التعيني  الجناة من  العقوبات إجراءات مثل منع  السياسية. وميكن أن تشمل هذه   الحياة 

تام. إلغاء عضويتهم بشكل  موقع قيادي يف الحزب أو 

الشكاوى القضية من خالل تلقي  العمل عىل هذه  الحزب أو لجنة مسؤولة عن   l إنشاء هيئة عىل مستوى 

هذه تكون  أن  وينبغي  مرتكبيها.  ضد  العقوبات  وفرض  السياسية  الحياة  يف  املرأة  ضد  العنف  ضحايا   من 

العنف. النساء ألعامل  زيادة تعرض  لتجنب  اإلجراءات موضوعية ورسية 

الناخبات وأمن  سالمة  لضامن  األخرى،  السياسية  األحزاب  مع  أو  مستقل  بشكل  سواء  عاماً  تعهداً  إقرار   l 

االنتخابية. العملية  املشاركة يف جميع جوانب  االنتخابات وحامية حقهًن يف  والعامالت يف  واملرشحات 

 l التوقيع عىل إعالن يضم مختلف االحزاب السياسية ملكافحة العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية باعتباره

الجنسني. بني  واملساواة  اإلنسان  وحقوق  للدميقراطية  أساسيا  انتهاكا 

الخربات لتبادل  السياسية  الحياة  يف  املرأة  ضد  العنف  حول  والدولية  اإلقليمية  املناقشات  يف  املشاركة   l 

 والتعرف عىل املامرسات الجيدة التي تم تطويرها يف أماكن أخرى ومحاولة وضع اسرتاتيجيات جديدة ملعالجة

الحزيب. املستوى  القضية عىل  هذه 

الحدى املسرية  هذه  يف  النساء  مثل  سياسية   وناشطة  ومرشحة  وناخبة  ومسؤولة  كقيادية  العام  القطاع  من  جزءا  تكون  أن  وينبغي  للمرأة   ميكن 
الوطني(. الدميقراطي  املعهد  )تصوير:  بنني.  الحمالت يف 
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املجتمع املدين

املرأة ضد  للعنف  التصدي  عىل  يعملون  الذين  وأولئك  النسائية  املنظامت  سيام  وال  املدين  املجتمع  ملجموعات   ميكن 

إلجراء والدعوة  الوعي  رفع  خالل  من  السياسية،  الحياة  يف  املرأة  ضد  العنف  ملكافحة  املبذولة  الجهود  يف   املساهمة 

ضد العنف  ومعالجة  ومعاقبة  ملنع  تهدف  التي  القامئة  الجهود  العنف.  لضحايا  الخدمات  وتقديم  سياسات   تغيريات 

للدعم. تحتاج   املرأة 

تم الذي  الفراغ  وملء  األخرى  الفاعلة  الجهات  اتخذتها  التي  الخطوات  تكملة  املدين  املجتمع  ملنظامت  ميكن   وبالتايل 

 التغايض عن ملئه. ألن مؤسسات املجتمع املدين تعمل عىل مستوى املواطنني فبإمكانها أن تلعب دوراً قوياً يف السعي

لها تتعرض  التي  العنفية  املامرسات  فضح  خالل  من  الجناة  ومعاقبة  قضاياه،  ومعالجة  العنف  مكافحة  يف   للمساعدة 

املرأة.

بها: القيام  التي ميكن ملؤسسات املجتمع املدين   من ضمن االجراءات 

الحياة املرأة يف  العنف ضد  لتعريفهّن مبفهوم  واملرشحات  والناشطات  الناخبات  مع  التوعية  تنظيم جهود   l 

 السياسية. حيث ميكن لهذه الجهود أن تعزز وعي النساء، ومتنحهّن املفردات للتحدث عن تجاربهّن، وتحفزهّن

عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

جميع يف  النساء  من  شبكة  وتطوير  واملحيل،  الوطني  املستوى  عىل  املنتخبات  النساء  مع  تحالفات  بناء   l 

املنظامت غري أيضا عقد رشاكات مع  وبإمكانها  اإلصالح.  أجل  الضغوطات من  وزيادة  الوعي  لرفع  البالد   أنحاء 

امكن. ان  املايل  والدعم  التقنية  املساعدة  لتقديم  الدولية  الحكومية 

العمل بني األحزاب: إجراءات قامت بها احزاب سياسية يف سرياليون

الحزب وقيادة  أجل حامية عضوات  من  لوائح جديدة  اقرار  او  الداخلية  لوائحها  مراجعة  السياسية  لألحزاب   ميكن 

 النسوية من العنف. فبإمكان األحزاب العمل عىل تبني قواعد سلوك وتقديم تعهدات عامة لضامن سالمة املرأة خالل

 األحداث والعمليات السياسية. يف سرياليون عىل سبيل املثال حيث ميكن للمرأة أن تواجه تهديدات من مجتمعات

 ذكورية رسية، وقعت مثانية أحزاب عىل معاهدة انتخابات “مفتوحة وآمنة” التي تعارض كل أشكال العنف والرتهيب

ضد املرأة.
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 l تقديم الخدمات لضحايا العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية، مثل إنشاء مراكز اتصال لناجني/ات لإلبالغ

 عن العنف وتلقي املشورة الرسية واإلحالة ملراكز الدعم التي تقدم الخدمات الطبية والنفسية لضحايا العنف.

أن أيضا  ولكن ميكن  سواء،  واملحيل عىل حد  الوطني  الصعيدين  للنساء عىل  الخدمات  اتاحة هذه  األفضل   من 

أو منطقة معينة. تتشكل يف قرية واحدة 

 l إنشاء معايري لألحزاب السياسية لتقييك مستوى التزامهم بحقوق املرأة يف املشاركة كعضوات وقياديات يف

الحزب واملشاركة يف االنتخابات دون خوف من العنف.

املجتمع املدين بها مؤسسات  العمل: إجراءات تقوم   رشاكات 

املعايري لتغيري  القضايا وخلق ضغوط  املجتمع إىل  انتباه  هاماً يف لفت  تاريخياً  املدين دوراً  املجتمع   لعبت منظامت 

 القانونية و الثقافية. يف عام 2014 يف تنزانيا  عملت مجموعة من منظامت حقوق املرأة معاً إلطالق “التحالف ضد

 االبتزاز و االستغالل الجنيس”، وأجرت حملة لزيادة الوعي حول وجود وانتشار االبتزاز الجنيس الذي ميارس ضد النساء

 يف قطاعات املجتمع املختلفة، مبا يف ذلك السياسة. التحالف يهدف بشكل خاص عىل كرس حاجز الصمت الذي يحيط

 بهذه القضية، والتوعية العامة حول تأثري هذا النوع من العنف، وكذلك تدريب النساء السياسيات حول متييز اشكال

االستغالل الجنيس وسبل تجنبه.

 شكلت منظامت املجتمع املدين العديد من الرشاكات والشبكات عرب الحدود الوطنية لرصد وتوثيق ومعالجة قضايا

 العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية. ففي عامي 2006 و 2007 عىل سبيل املثال عملت واحدة من هذه الشبكات

 تسمى SAP الدولية يف رسيالنكا والنيبال وبنغالديش وباكستان والهند بدعم من منظمة أوكسفام لتسهيل الحوار بني

 النساء السياسيات حول هذه القضية، وبناء تحالفات بني الجامعات الناشطة، والعمل من أجل زيادة الوعي العام،

والضغط من أجل تغيري القوانني ملكافحة العنف.
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املساواة، كاملة وعىل قدم  السياسية واملدنية  املرأة من مامرسة حقوقها  أن تعمل عىل متكني  املدين  املجتمع   ميكن ملنظامت 
نيجرييا( الوطني،  الدميقراطي  املعهد  )تصوير:  التصويت.  يف  الحق  مثل 

القادة املنتخبون واملسؤولون

النسائية ان تساعد يف كرس الصمت حول قضية العنف ضد املرأة يف الحياة القيادات   ميكن للسياسيني األفراد وخاصة 

إىل وباإلضافة  التغيري.  أجل  من  الزخم  لتوليد  السياسيني/ات  من  شبكات  وخلق  تجاربهّن  رسد  خالل  من   السياسية 

عىل تعمل  التي  الحمالت  دعم  اعالن  خالل  من  علني  موقف  اتخاذ  السياسة  الحياة  يف  العاملني  للرجال  ميكن   ذلك 

اعامل يف  يشاركون  الذين  زمالئهم  وفضح  إشهار  طريق  عن  وكذلك  السياسية،  الحياة  يف  املرأة  ضد  العنف   مكافحة 

عنف ضد املرأة.

فقط وليس  كأفراد،  السياسية  الحياة  يف  املرأة  ضد  العنف  ومعاقبة  ملنع  مهمة  خطوات  اتخاذ  للقادة  ميكن   وبالتايل 

السياسية. أو أعضاء يف االحزاب  الربملان ومسؤولني حكوميني  كأعضاء يف 

بها: القيام  واملسؤولني  املنتخبني  للقادة   اجراءات ميكن 

يف املرأة  ضد  العنف  عن  الشخصية  القصص  تبادل   l 

ارتكبت التي  الخصوصية(  احرتام  )مع  السياسية    الحياة 

يف زميالتها  او  املقربات  صديقاتها  او  نفسها  املرأة   ضد 

العمل يشمل رسد رصيح وواضح عن السيايس. هذا   العمل 

ملواجهة تسخدمها  التي  الشخصية  واآلليات  املرأة   تجارب 

الخطابات طريق  عن  التجارب  هذه  ونرش  العنف،   هذا 

املكتوبة الذاتية  اوالسري  التلفزيونية  اوالربامج   العامة 

املطبوعة. والصحف  اإلنرتنت  املنشورة عىل  اواملقابالت 

كمنصة التفاعيل  واإلعالم  اإلعالم  وسائل  استخدام   l 

عن السياسية  الحياة  يف  املرأة  ضد  العنف  أعامل   لفضح 

اي أو  االعتداءات  عن  فيديوهات  او  صور  نرش   طريق 

لفت أجل  من  املثال،  سبيل  عىل  باالغتصاب   تهديدات 

إىل والدعوة  املختلفة  ومظاهرها  املشكلة  هذه  إىل   االنتباه 

املقبول. غري  لسلوكهم  الجناة  محاسبة 

األدلة باستخدام  األعامل  هذه  مرتكبي  مواجهة   l 

العامة املحافل  يف  بها  يقومون  التي  العنف  أعامل   عن 

 ومسائلتهم. ميكن لهذه االسرتاتيجية أن تجعل هذه األعامل

خوفا سلوكهم  تغيري  عىل  الجناة  وإجبار  للجمهور،   مرئية 

وفضحهم. سمعتهم  تشويه  من 

أجل من  للنساء  وتعليمية  تدريبية  برامج  يف  املشاركة   l 

 تبادل األفكار واسرتاتيجيات املواجهة حول كيفية االستجابة
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التعرض تقليل  كيفية  ذلك  يف  مبا  السياسية،  الحياة  يف  املرأة  ضد  العنف  أعامل  من  والتخفيف   لالعتداءات 

يف املشاركة  وكذلك  االنرتنت.  صفحات  عىل  او  الشخيص  املستوى  عىل  للهجامت  بفعالية  واالستجابة   للمخاطر 

العنف، اتخاذها ملكافحة هذا  التي ميكنهم  واملواقف  األدوار  توعيتهم حول  اجل  للرجال من  التدريبية   الربامج 

السياسية. الحياة  املرأة يف  العنف ضد  العمل نحو مكافحة  وإرشاكهم يف 

املفاهيم لتطوير  والدويل  واإلقليمي  والوطني  املحيل  املستوى  عىل  السياسية  الشبكات  يف  إنشاء/املشاركة   l 

إىل والدعوة  العام.  الوعي  مستوى  رفع  أجل  من  والعمل  السياسية  الحياة  يف  املرأة  العنف ضد   املشرتكة حول 

ضد العنف  قضية  لتشمل  الدولية  الوثائق  عمل  نطاق  توسيع  ذلك  يف  مبا  السياسية،  واألنظمة   تغيريالقوانني 

السياسية. الحياة  املرأة يف 

قطاع القضاء وأجهزة الضبط

 ميثل أعضاء قطاع القضاء وأجهزة الضبط نقطة االتصال الرئيسة لضحايا الجرمية، حيث يوفرون آلية للمواطنني لإلبالغ

 عن الحوادث، ويعملون عىل حامية أو تعويض الضحايا و/أو مقاضاة الجناة. ولهم دور رئيس يف الحفاظ عىل القانون

الجناة. العقاب عىل  الجرمية وفرض   والنظام ومحاربة 

بها: القيام  الضبط  القضاء وأجهزة  لقطاع  اجراءات ميكن 

عن مسؤولة  جهات  وتحديد  السياسية،  الحياة  يف  املرأة  ضد  العنف  لضحايا  لالستجابة  بروتوكوالت  وضع   l 

الوكاالت العديد من  التنسيق بني  يتطلب  الجناة. وهذا  الضحايا ومحاسبة  العنف ومساعدة  لبالغات   االستجابة 

إىل حد يعتمد  النظام   نجاح هذا  مدى  بلد.  كل  القانوين يف  للنظام  وفقاً  املدين  املجتمع  ومؤسسات   الحكومية 

الجنائية العدالة  واجهزة  الرشطة  األقل(  )عىل  يشمل  أن  التحالف  هذا  ملثل  وميكن  الدولة.  قدرة  عىل   كبري 

العنف. لضحايا  الخدمات  تقديم  يف  املختصة  والجامعات 

 l وضع إجراءات لتسجيل ومعالجة الشكاوى من خالل انشاء مكاتب جديدة تعنى بذلك أو استخدام مكاتب

 الرشطة والقضاء املوجودة حالياً. وتوعية املوظفني حول طبيعة العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية باعتبارها

والدميقراطية. الجنسني  بني  واملساواة  اإلنسان  لحقوق  تهديدا 

 l رفع مستوى وعي العاملني يف قطاع القضاء وأجهزة الضبط حول وجود ترشيعات بشأن العنف ضد املرأة

وميكن السيايس.  املجال  يف  للعنف  للتصدي  استخدامها  ميكن  التي  األخرى  القانونية  واألدوات  وجدت(   )ان 

كدليل اإلنرتنت  عرب  أو  مطبوعة  نسخ  يف  نرشها  أو  أعاله(  )انظر  بروتوكول  يف  الترشيعية  املوارد  هذه   إدراج 

القطاع. هذا  ملوظفي 
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لشكاوى واالستجابة  املرأة   العنف ضد  اعامل  التعرف عىل  الرشطة ملساعدتهم يف  لضباط  التدريب  توفري   l 

عىل ينبغي  املرأة،  ضد  العنف  أشكال  من  غريها  مع  الحال  هو  كام  مناسب.  بشكل  سياسياَ  الناشطات   النساء 

 ضباط الرشطة تجنب “إعادة إيذاء” الضحايا من خالل تجاهل أو التقليل من شأن شكاوى ومطالب النساء، أو

النفيس اإليذاء  مع  التعامل  كيفية  عىل  أفضل  بشكل  الرشطة  ضباط  تدريب  املهم  ومن  السيايس.  العنف   تربير 

التفاعيل. العنف، والسيام االعتداءات عرب صفحات االنرتنت واإلعالم  النوع من  ينتجه هذا   الذي 

مراقبو االنتخابات والهيئات االنتخابية

لهذه ميكن  االنتخابات.  نزاهة  وتقييم  لرصد  معاً  األحزاب  ومندوبو  االنتخابات  والهيئات  االنتخابات  مراقبو   يعمل 

 الجهات سواء بشكل منفرد اوكمجموعة، أن تساعد يف الجهود املبذولة ملكافحة العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية

عند االعتبار  عني  يف  األعامل  هذه  واتخاذ  حولها  التقارير  وتقديم  العنف  احداث  ورصد  األنتخابات  مراقبة   من خالل 

املرأة ضد  العنف  ومعاقبة  ملنع  املبذولة  الجهود  من  جزءا  يصبح  ان  لعملهم  ميكن  وبالتايل  االنتخابية.  النزاهة   تقييم 

السياسية. الحياة   يف 

بها: القيام  االنتخابية  والهيئات  االنتخابات  ملراقبي  التي ميكن  االجراءات  من ضمن 

املعهد )تصوير:  الدميقراطية.  يف  املشاركة  عىل  املرأة  قدرة  عىل  يؤثر  الذي  السيايس  العنف  أشكال  من  شكل  وهو  االنتخابات،  يف  العنف  من  للحد  الجهود  يدعم  غواتيامال  يف  التقليدي  املايا   حفل 
الوطني( الدميقراطي 
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السياسية، الحياة  يف  املرأة  ضد  العنف  أعامل  لتحديد  االنتخابات  الهيئات  إدارة  ولوائح  قواعد  مراجعة   l 

عادال إجراء  تتطلب  واألنظمة  القوانني  أن  والتأكد من  التسامح.  األفعال ونهض سياسة  االبالغ عن هذه   وفرض 

االنتخابية. الحمالت  آمنة خالل  وبيئة 

تخصيص خالل  من  املثال  سبيل  عىل  االنتخابات  مراقبة  يف  للمساعدة  املدين  املجتمع  يف  الفاعلني  حشد   l 

 خطوط هاتفية ساخنة وأنظمة الرسائل النصية  وتطبيقات عىل شبكة اإلنرتنت لتعزيز اإلبالغ عن أعامل العنف

االنتخابات. وأثناء وبعد  السياسية قبل  الحياة  املرأة يف  ضد 

 l إنشاء إجراءات لتسجيل ومعالجة الشكاوى من خالل مكاتب جديدة أو املكاتب املوجودة داخل هيئات

 إدارة االنتخابات. وتوعية املوظفني حول أعامل العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية واالعرتاف مبطالب ضحايا

االنتخابية. للعملية  خطرية  انتهاكات  باعتبارها  االعامل  هذه 

أعضاء تدريب  لضامن  االنتخابات  ملراقبة  التوجيهية  املبادئ  يف  االجتامعي  والنوع  الجنساين  املنظور  دمج   l 

النساء كناخبات ومرشحات وعضوات التي تستهدف  البحث يف األفعال  الدولية حول   بعثات مراقبة االنتخابات 

مراقبة بعثات  تقارير  يف  املعلومات  هذه  ونرش  االنتخابية.  العملية  يف  مشاركتهّن  لردع  السياسية  االحزاب   يف 

الدويل. واملجتمع  الحكومات  عىل  رسمياً  وعرضها  االنتخابات 

فقط ليس  قادرة  تكون  أن  يجب  واملرأة  للدميقراطية،  أسايس  عنرص  هي   االنتخابات 
التهديد أو  الخوف  عن  بعيداً  التصويت،  يف  أيضا  ولكن  االنتخابات  يف  املنافسة   عىل 

الوطني( الدميقراطي  املعهد  )تصوير:  بالعنف. 
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املحليني املراقبني  ملجموعات  اجراءات  االنتخابات:  يف  للعنف  التصدي 

 مراقبو االنتخابات وسلطة الهيئات االنتخابية يف جميع أنحاء العامل يعملون لجعل االنتخابات أكرث أمانا وأكرث خضوعا

 للمساءلة، وبعضهم قد بدأ يف دمج الرتكيز بوجه خاص عىل قضية العنف ضد املرأة يف عملهم. ففي عام 5102 عمل

 املعهد الوطني الدميقراطي من خالل مرشوع “أصوات بال عنف” عىل دعم جامعات املراقبني املحلني يف االنتخابات التي

 جرت يف كل من غواتيامال ونيجرييا وكوت ديفوار وبورما وتنزانيا وغريها من البلدان، حيث ساعد الربنامج املواطنني

 عىل تنفيذ منهجيات جديدة ملراقبة االنتخابات وتوثيق اعامل العنف التي تستهدف النساء بصفة خاصة. فعىل سبيل

 املثال نجح املرشوع عىل دعم منظمة العمل سيودادانا يف غواتيامال يف جمع االدلة إلثبات الوقائع اللفظية السابقة

 التي ذكرت أن برامج الخدمات االجتامعية عملت عىل استغالل املرأة سياسياً واستهداف الناشطة سياسياً عىل نحو

مختلف من الرجل.

وسائل اإلعالم والتكنولوجيا الرقمية

 قطاعات اإلعالم والتكنولوجيا تلعب دورا قويا يف التواصل السيايس. وميكنها أن تساعد عىل التخفيف من انتشارالعنف

تعمل حيث  السياسية  الحياة  يف  املرأة  ضد  العنف  قضية  يف  تتخذه  الذي  السلبي  بالدور  االعرتاف  طريق  عن   وآثاره 

الطريقة فبهذه  والناجني.  للضحايا  العدالة  وكسب  الوعي  لزيادة  منصة  توفري  خالل  ومن  العنف،  ملحديث   كمنصات 

السياسية. الحياة  املرأة يف  العنف ضد  ميكن لوسائل اإلعالم بكل اشكالها أن تساعد يف منع ومواجهة 

بها: القيام  والتكنولوجيا  اإلعالم  لوسائل  إجراءات ميكن 

االعرتاف ذلك  يف  مبا  اإلعالمية،  التغطية  يف  الجنساين  الجانب  مراعاة  لتعزيز  للصحفيني  التدريب  توفري   l 

السلبي التمييز  تفادي  عىل  وتدريبهم  السياسيات،  النساء  ضد  العنف  أعامل  إىل  أفضل  نحو  عىل   واالنتباه 

املتحيزة. والتغطية 

ذلك يف  مبا  اإلنرتنت،  شبكة  اإلساءة عىل  مع  للتعامل  آليات  لتطوير  املدين  املجتمع  منظامت  مع  التعاون   l 

وخاصة اإللكرتونية  املنصات  يف  التعسفي  السلوك  مناهضة  يف  للبحث  املختصة  التكنولوجيا  رشكات  مع   العمل 

التفاعيل، واإلبالغ عنه. االعالم  مواقع 

عن املثال  سبيل  عىل  السياسية،  الحياة  يف  املرأة  ضد  العنف  أعامل  تدين  كأداة  التفاعيل  اإلعالم  تسخري   l 

املشكلة إىل هذه  االنتباه  للفت  باالغتصاب،  تهديدات  فيديوهات عن  أو  تخريبية  اعامل   طريق نرش صور ألي 

صفحة عىل  الهاشتاق  مثل  ادوات  واستخدام  السلوكيات.  هذه  لتغيري  والدعوة  األعامل  هذه  وادانة   وأشكالها، 

القضية. إىل هذه  االنتباه  للفت  العنيفة  األعامل  التعليق حول هذه  واتاحة  لتنسيق  تويرت 

 l تكثيف الجهود عىل شبكات اإلعالم التفاعيل لفرض ضغط عىل مرتكبي أعامل العنف ضد املرأة يف الحياة

السلوك. العام إلدانة مثل هذا  التدقيق  القضية واستخدام  الوعي حول  السياسية، وزيادة مستوى 
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 l تنفيذ وتطبيق سياسات دولية واضحة من قبل رشكات التكنولوجيا لحامية سالمة وخصوصية املستخدمات

مثل للمستخدمني/ات  الشخصية  املعلومات  وإزالة  السيايس.  العمل  يف  ينشطًن  واللوايت  االلكرتونية   لصفحاتهم 

عىل واملنشورات  الصور  لتحميل  يستخدم  الذي  التلفون(  او  )الحاسوب  االلكتورين  الجهاز  موقع  بيانات   ازالة 

للعنف. يكّن هدفاً  قد  الذين  الناشطات  النساء  لحامية  الصفحات،  هذه 

املجتمع اتخذها  إجراءات  النساء:  لحامية  اإلنرتنت  شبكة  عىل  الخصوصية  اعدادات   تغيري 
الرقمي

 يرتكب العنف ضد املرأة عىل نحو متزايد عىل شبكة االنرتنت من خالل التهديدات واملضايقات واملطاردة ونرش الصور

 أو املعلومات الخاصة.  ولكن عىل عكس الحكمة التقليدية، فبإمكان منصات التكنولوجيا أن تتغري لحامية جميع النساء،

 مبا يف ذلك الناشطات سياسياً، دون انتهاك حرية التعبري والحوار وفوائدها التي يعمل املجتمع الدويل عىل تعزيزها.

 بعض منصات اإلعالم التفاعيل مثل تويرت اضافت خصائص جديدة تعمل عىل إخفاء املعلومات الشخصية مثل بيانات

 موقع املستخدم من الصور التي يتم تحميلها عىل صفحاتها، لحامية النساء )واألخرين( من اولئك الذين قد يستخدمون

تلك املعلومات إليجادهًن أو إلحاق الرضر بهّن.

 وقد شًن بعض الناشطني/ات حملة اعالمية ناجحة عىل منصات الكرتونية مثل جوجل ورديت باإلضافة إىل الفيسبوك

من مرغوبة”  او غري  “إباحية  بأنها  توصف  التي  املواد  وإزالة  “تنقيح”  سياسات  لوضع  الرشكات  تدعو هذه   وتويرت 

 مواقعهم. هذه الحمالت نجحت ليس يف تأطري املشكلة باعتبارها خاصة بقضية املساواة بني الجنسني أو كشكل من

 أشكال العنف الجنيس، فقد نجحت يف جعلها مشكلة تهم وتحمي خصوصية الجميع عىل حد سواء من كل أشكال

العنف.
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