املساواة مش لفاية
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في طىت 1979اجخمع عدد هبير مً ممثلين الخيىماث في ألامم املخحدة،
وجيلمىا وحؼاوزوا عً أحىال الظخاث في العالم ..واجفلىا على إن
الظخاث في ول ميان في العالم جلسٍبا حلىكها مهضىمت  ..صخُح فُه
بالد الظخاث فيها واخده حلىق أهتر مً الظخاث في بالد جاهُه ،لىً
اللي حاؿل في ول ميان أن الظذ والساجل مؽ بِخعاملىا شي بعض،
زغم إن ول واحد فيهم إوظان له علل ومؼاعس وحلىق وواجباث
والدهُا مؽ ممىً جمش ي إال بهم هم الازىين ..وعلؼان الدهُا جمش ي
صح ،الشم الاجىين ًبلىا أحساز ومىسمين وأكىٍاء ،علؼان ًلدزوا مع
بعض ًبىىا املجخمع اللي ولىا بىحلم به ..مجخمع الخسٍت والعدل
واملظاواة اللي مافيهىغ ظلم ،وال اضطهاد ،وال حد ٌعخدي على حلىق
حد ..وشي ما فُه اجفاكُاث بخلىل إن مً حم ول بني آدم إهه ٌعبر عً
زأًه بحسٍت ..وإهه ٌؼازن في جلسٍس أمىز حُاجه بحسٍت ..وإن مً حم ول
حد إهه ًأول ،وَؼسب ،وَظىً ،وٍخعلم ،وٍخعالج إذا مسض ،وَعِؽ
حُاة حسة هسٍمت بدون جفسٍم ،أو جمُيز ،أو حعرًب ،أو كُد على حسٍخه..
اجفلذ الخيىماث دي ولها على إن الخلىق دي الشم جيىن للىاض ولها ..
طخاث وزجاله ..أطفال وهباز  ..وعلؼان هده فىسوا ًطلعىا للعالم
اجفاكُت جدًدة جخيلم عً حلىق الظخاث ..علؼان ًلىلىا فيها إهه شي
ما الساجل إوظان ،الظذ همان إوظان ..وانهم الاجىين واملين وعاكلين
وٍلدزوا ٌعسفىا الصح مً الغلط ،وَعسفىا ًلسزوا مـير حُاتهم،
وٍخخازوا ٌعِؼىا إشاي ،وٍخحملىا مظئىلُت اخخُازاتهم  ..وعلؼان ًلدزوا
ٌعملىا هده ،الشم الاجىين ًيىن لهم هفع الخلىق والىاجباث  ..وفعال
طلعىا اجفاكُت اطمها "اجفاكُت إلغاء وافت أػيال الخمُيز ضد املسأة"،
وطاعاث الىاض بخلىل عليها "طُداو" اللي هى اخخـاز اطمها
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بااهجليزي ..لىً ألاطهل إهه وظميها اجفاكُت املسأة ..الىالم ده وان في
طىت  1980وفي هفع الظىت على طىل مضذ عليها الخيىمت املـسٍت،
 1981كامذ الخيىمت
ٌعني وافلذ عليها ..وبعدها بظىت ،في طىت
املـسٍت ؿدكذ على الاجفاكُت ،وده معىاه إنها مؽ بع وافلذ عليها،
لىً همان وافلذ على أنها حغير كىاهُنها ،وطُاطاتها علؼان جىفس
للظخاث ول الخلىق اللي ليها في الاجفاكُت دي.
اجفاكُت املسأة بخلىل :إن للظخاث والسجاله هفع الخلىق والىاجباث في
الخعلُم ،والصخت ،والعمل ،واللىاهين ،والجىاش والطالقٌ ..عني لهم
هفع الخلىق والىاجباث في الدهُا مً غير جمُيز ضد حد ،وال جفسكت
ضد حد ،وال ظلم حد لخظاب حد .ولىا بني آدمين  ..ولىا شي بعض.
لىً فُه مىضىع واحد الاجفاكُت ما زهصحؽ علُه هفاًت ،وهى مىضىع
العىف اللي بدخعسض له الظخاث في ول حخه في العالم ..في ول البالد..
جىه البِذ وبسه البِذ ..مً أبىها وال أخىها وال جىشها وال حتى ابنها ..في
البِذ أو الؼغل أو الؼازع أو كظم البىلِع أو السجً ..طىاء واهذ
ؿغيرة وال هبيرة ..مخجىشة أو مؽ مخجىشة ،غىُت أو فليرة ،مخعلمت أو
مؽ مخعلمت .وبىاء علُه أضافىا الجفاكُت املسأة جىؿُت هي الخىؿُت زكم
.19
ليه ثىضية مخطىص عً العىف؟
العالم وله ػاف إن العىف ضد الظخاث هى ػيل مً أػيال
الخمُيز ،وٍمىع الظخاث مً إنها جخمخع بحلىكها وحسٍتها شيها شي الساجل.
وفي طىت  1989طلبذ لجىت املسأة في ألامم املخحدة مً الخيىماث ولها
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إنها ملا جُجي جلدم جلسٍسها عً أوضاع الظخاث لألمم املخحدة جحيي
همان عً أػيال العىف اللي بدخعسض لها الظخاث في البلد ،وجلىل إًه
اللي الخيىمت عملخه علؼان جىكف العىف ده.
وملا الخيىماث كدمذ الخلازٍس بخاعتها ،اللجىت كالذ ان الخلازٍس ولها ما
زبطدؽ بين الخمُيز ضد الظخاث وبين العىف اللي بِخعسضىا له أو ول
الخلىق الخاهُت اللي هم محسومين منها ،وكالذ إن الخمُيز ضد املسأة هى
الخمُيز اللي بُحـل ضد الظخاث ألنهم طخاث ومؽ ألي طبب جاوي
والعىف ضد املسأة هى العىف اللي بِخعسضىا له ألنهم طخاث ومؽ ألي
طبب جاوي ،وإن العىف ده معىاه ول أهىاع ألاذًت واملعاهاة الجظدًت أو
الىفظُت أو الجيظُت طىاء الخاجاث دي حـلذ فعال أو حد هدد
الظخاث بيها .همان كالىا إن الخسمان مً الخسٍت عىف ،وإن الخسمان
مً الخلىق عىف ،وإن الخلىق هخيرة لىً مً أهمها
-

حلها في إنها حعِؽ.
وإنها ما جخعسضؽ للخعرًب أو للمعاملت اللاطُت أو املهُىت.
وحلها في الخماًت مً ألاذًت في وكذ الخسوب.
وحلها في الخسٍت وألامان على هفظها.
وحلها في إن اللاهىن ٌعاملها بالدظاوي شي الساجل.
وإن ًيىن لها في بُتها هفع الخلىق شي الساجل.
وإن مً حلها حؼخغل في ظسوف وىَظت وجخعالج وجخعلم في ظسوف
وىَظت.
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ٌعني الظخاث أصخاب ول الخلىق دي وحلهم ده على الدولت وعلى
الىاض همان مً غير جمُيزٌ .عني لى الدولت ما وفسحؽ الخاجاث دي
جبلى بخمازض عىف على الظخاث ولى حد غير الدولت ،فسد أو جماعت،
حسمهم منها ًبلى همان بُمازض عىف عليهم.
قالىا إيه لمان؟
كالىا إن فُه ظسوف حظاعد على اهدؼاز العىف ضد الظخاث شي:
-

ؿىزة الظخاث في الخلُفصٍىن والجساًد واملجالث اللي بخطلعهم
أضعف مً السجاله وأكل منهم.
الفلس والبطالت اللي ًخظلم الظذ وطاعاث جخليها حؼخغل حاجاث
مهُىت أو جخللي جىشها ًمازض عليها العىف.
غُاب الخماًت في ميان العمل اللي ممىً ٌعسض الظخاث
للمضاًلاث والخحسغ في أماهً ػغلهم.
املمازطاث الؼعبُت شي خخان البىاث وجىاش البىاث في طً ؿغير.
الظيىث عً العىف اللي بُحـل في البُىث طىاء وان بالضسب أو
الظب أو إلاهاهت أو الخخىٍف أو معاػسة الظذ بالعافُت أو
اغخـابها مً كسٍب أو غسٍب.

وكالىا املىضىع محخاج جىؿُت مخـىؾ وطلعىا الخىؿُت زكم .19
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التىضية العامة رقم 19
ؿدزث مً ألامم املخحدة في اجخماعها الـ  11طىت 1992
بىاء على ول اللي كلىاه كبل هده ،فئن لجىت اللضاء على الخمُيز ضد
املسأة في ألامم املخحدة بخىص ي:
 - 1إن الخيىماث حعمل ول اللي جلدز علُه علؼان جىكف ول أػيال
العىف اللي بدخعسض لها الظخاث ألنهم طخاث طىاء مً جهاث
عامت أو جهاث خاؿت.
 - 2إن الخيىماث جـدز كىاهين ججسم العىف اللي بدخعسض له الظخاث
في البُىث ،وججسم ألاذًت ،والاغخـاب ،والاعخداء الجيس ي ،وول
أػيال العىف الخاهُت اللي بِخعسضىا لها ،وإنها جىفس ليل الظخاث
الخماًت اليافُت وجحترم طالمتهم وهسامتهم .همان وؿذ بخىفير
الخدماث الالشمت لخماًت الظخاث ،شي الخدماث الصخُت
واللاهىهُت والاجخماعُت وإن الخيىماث جدزب اللضاة وول
املظئىلين عً جىفُر اللىاهين وول مىظفين الدولت الخاهُين على
مظألت املظاواة وحم الظخاث إنهم ما ًخعسضىغ للعىف.
 - 3إن الخيىماث جخيلم في الخلازٍس بخاعتها على العاداث والخلالُد
وألاعساف املىجىدة اللي ممىً حظبب عىف ضد الظخاث ،وجلىل
هي عملذ إًه علؼان حغير العاداث الظِئت دي.
 - 4إن الخيىماث جلتزم بأنها جىفس ،وجدعم الخدماث اللي ممىً
حظاعد الظخاث ضخاًا العىف في البُىث ،وضخاًا الاغخـاب
والاعخداء الجيس ي وول أػيال العىف الخاهُت ،وأنها بالراث جىفس
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أماهً آمىت جلدز الظخاث جلجأ لها وكذ الؼدة ،وجىفس عامالث
صخُاث مدزباث ومساهص هصح وإزػاد حظاعد الظذ اللي جخعسض
للعىف.
 - 5وألن العىف اللي بُحـل جىه البُىث هى مً أخطس أهىاع العىف
ألن عادة ما حدغ بِظمع عىه كامىا حددوا ػىٍت حاجاث الشم
الخيىماث حعملها:
 حعاكب اللي بُمازض العىف لى لصم ألامس. جـدز كىاهين ججسم كخل البىاث باطم الدفاع عً الؼسف أوالخىف مً العاز.
 جضمً طالمت الظخاث وجىفس لهم أماهً ًسوحىا لها لى حعسضىاللعىف.
 حعمل بسامج جأهُل ومظاعدة للظخاث ضخاًا العىف. حعلم ألاوالد والبىاث في املدازض وجلىل في الخلُفصٍىن والسادًىوالجساًد ان العىف ضد الظخاث غلط وإن الساجل والظذ شي
بعض وإن الاجىين لهم الخم ٌعِؼىا بىسامت وفي طالمت  ،لهم هفع
الخلىق وعليهم هفع الىاجباث.
محنمة اليساء (فييىا )1993
في طىت  1993ألامم املخحدة هظمذ مؤجمس هبير في عاؿمت الىمظا،
فُِىا ،شي مؤجمس الظيان اللي اجىظم في مـس طىت  .1994وفي املؤجمس ده
الىاض جذ مً ول بالد العالم علؼان ًحيىا عً الظلم اللي بُحـل
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عىدهم وٍطالبىا العالم إهه ًخدخل علؼان ًحط له حد .وفي وطط
املؤجمس ده جم طخاث هخير مً ول حخه في العالم وهظمىا محىمت
ؿىزٍتٌ ..عني محىمت هده وهده  ..اتهمىا فيها العالم إهه طاهذ عً
اللي بُحـل للظخاث وإن اللي بُحـل للظخاث مؽ ممىً ًدظىذ
علُه ..وجم طخاث مً آطُا وأفسٍلُا وأوزوبا وأمسٍيا ًحيىا على اللي
بُحـل لهم ..في البِذ والؼازع والؼغل  ،وفي الخسب وفي الظلم .
واحىا همان زحىا وواهذ واحدة مً الظخاث اللي اجيلمذ واحدة طذ
عسبُت مً فلظطين .واملحىمت ما واهدؽ بع هالم.
همان وان فُه أفالم ؿىزث اللي بُحـل والظخاث اللي احعسضىا
للعىف هم هفظهم اللي وكفىا ًحيىا  ..علؼان ًفىكىا العالم وما حدغ
ًبلى عىده حجت وٍلىل إهه ما طمعؽ أو ماعسفؽ.
بعدها كسزث ألامم املخحدة إن العىف ده مؽ ممىً ٌظخمس وإن
املىضىع مؽ بظُط ..ده ول طخاث العالم ممىً جخعسض له ..وكالىا ان
الخىؿُت مؽ هفاًت  ،وإن الشم ألامم املخحدة جطلع إعالن أو اجفاكُت شي
باقي الاجفاكُاث وجلصم الخيىماث بدىفُرها .وٍىم  20دٌظمبر طىت 1993
ؿاغذ ألامم املخحدة جىؿُتها في إعالن وأؿدزث "إلاعالن العالمي
لللضاء على العىف ضد املسأة" .
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إلاعالن العاملي للقضاء على العىف ضد املرأة
الجمعُت العمىمُت لألمم املخحدة ،اللي مـس مؼازهت فيها ،كسزث:
املادة :1
إن العىف ضد املسأة هى أي فعل جخعسض له الظخاث ألنهم طخاث إذا
وان الفعل ده بِظبب أو احخمال إهه ٌظبب أي أذي أو معاهاة في بدنها
أو هفظُتها أو مً الىاحُت الجيظُت ،أو إذا الظذ حعسضذ لتهدًد بأنها
ممىً جخعسض لألذي ده .همان حسمان املسأة مً حسٍتها طىاء بسه أو
جىه البِذ هى هىع مً أهىاع العىف.
املادة :2
الزم ينىن مفهىم ان العىف ضد املرأة هى:
أ  -العىف البدوي والجيس ي والىفس ي اللي جخعسض له الظذ في البِذ
طىاء وان ضسب أو أذًت جيظُت للبىاث في ألاطسة وهمان أي عىف
مسجبط بمىضىع املهس أو خخان البىاث أو معاػسة الظذ غـب
عنها.
ب  -العىف البدوي والجيس ي والىفس ي اللي جخعسض له الظذ في املجخمع
عمىما طىاء وان معاهظت جيظُت أو جحسغ جيس ي أو اغخـاب أو
جخىٍف في املدزطت أو الؼغل .همان الدعازة عىف ضد املسأة.
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املادة :3
مً حم الظذ انها جخمخع بالخماًت والخلىق إلاوظاهُت والخسٍت في ول
هىاحي الخُاة طىاء طُاطُت أو اكخـادًت أو اجخماعُت أو زلافُت أو
مدهُت وفي أي مجال جاوي .ومً ضمً الخلىق دي:
-

حلها في إنها حعِؽ.
حلها في املظاواة.
حلها في الخسٍت وألامان الشخص ي.
حلها في ان اللاهىن ًحميها شيها شي الساجل.
حلها في انها جخحسز مً ول أػيال الخمُيز.
حلها في انها جخمخع بصخت وهفظُت وىَظت.
حلها في انها حؼخغل في ظسوف مسٍحت.
حلها في انها ما جخعسضؽ ألي ػيل مً أػيال الخعرًب أو أي
معاملت أو علىبت مهُىت أو كاطُت.

املادة :4
الخيىماث الشم ججسم العىف ضد الظخاث وما جتهسبؽ مً مظئىلُتها
بحجت ألاعساف أو الخلالُد وحعمل إجساءاث جضمً بيها ان الظخاث ما
جخعسضؽ للعىف .مثال:
 جـدق على اجفاكُت املسأة لى واهذ لظه ما ؿدكدؽ. ما حعملؽ هي هفظها العىف ضد الظخاث.10

 جحلم في حىادر العىف ضد الظخاث وحعاكب املظئىلين عىهطىاء واهذ الخيىمت هفظها أو هاض عادًين.
 مظاعدة الظخاث اللي حعسضىا للعىف. زفع وعي املجخمع بأن العىف ضد املسأة جسٍمت.إحىا لمان قلىا ملمتىا..
في طىت  1995هظمذ مجمىعت مً املىظماث اليظائُت العسبُت محىمت
شي محىمت فُِىا .املسة دي املحىمت واهذ في بيروث .طخاث هخير جم مً
ول البالد العسبُت وػهدوا بالعىف اللي بدخعسض له ول واحدة في بلدها.
ووان اللي بُحىم في املحىمت هُئت مً عؼس طخاث جلسٍبا مً البالد
العسبُت أؿدزوا في نهاًت املحىمت حىمهم وطمىه "بُان العدل" .وفي
هفع الىكذ املىظماث اليظائُت اللي واهذ حاضسة املحىمت أؿدزث في
آخس املحىمت بُانها وطمخه "بُان الخم" وعاهدوا هفظهم وول اللي واهىا
مىجىدًً انهم ٌؼخغلىا في بالدهم علؼان ول الظخاث العسبُاث حعِؽ
زاطها مسفىعت ،هسامتها محفىظت وحعِؽ وجحع إنها إوظاهت لها ول
الخلىق إلاوظاهُت.
املىظمات املطرية لمان ماهت هىاك وشارلت في بيان العدل
وشارلت في بيان الحق وشارلت في العهد.
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مرلس الىديم
العىىان 3 :شارع سليمان الحلبي ،مً شارع رمسيس
ت25787089 ،2 5776792 :
بريد إلينتروويinfo@elnadeem.org :
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