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ممظاھرمنبالعدیداالحتفاءیمكننانسمة،ملیارات8إلىمؤخراًالعالمسكانعددوصولمع الصحةالبشریة.أحرزتھالذيالتقدُّ

م تلك، وكیف األفضل والحیاة األطول ھما من أوصلتانا إلى ھذه النقطة. غیر أنَّ الحقیقة المّرة تتمثل في مدى تفاوت مظاھر التقدُّ
أّن العنف المنھجي ضد النساء والفتیات ال یزال یسلب الكثیر منھّن الكرامة والرفاه والحّق في العیش بسالم.

 
وسیستمر ھذا األمر طالما أّن حقوق المرأة وخیاراتھا ُتعاَمل على أّنھا أدنى من حقوق الرجل، وطالما أّن جسدھا ال ُیعتَبر ملكاً لھا

وحدھا.
 

یقع العنف ضد النساء والفتیات في كل مكان. یحدث في المنازل والمدارس والشركات والحدائق ووسائل النقل العام والساحات
الریاضیة، وھو في ازدیاد عبر شبكة اإلنترنت. وتزداد وتیرتھ في سیاق تغیُّر المناخ وفي أوقات الحرب. فبالنسبة إلى النساء

والفتیات، ال یوجد مكان آمن تماماً. وال یزال العنف ضدھّن أشّد انتھاكات حقوق اإلنسان تدمیراً وفتكاً وأكثرھا تجاھالً في العالم.
 

إّال أن باإلمكان منع العنف ضد النساء والفتیات منعاً كامالً. یمكننا وقف ھذه األزمة من خالل العمل بروٍح من التضامن مع
األعداد المتزایدة من الناس الذین یدافعون عن النساء ویقولون "كفى". لكل شخٍص الحّق في االستقاللیة الجسدیة والعیش في أمٍن

وأمان.
 

في ھذا الیوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، یقف صندوق األمم المتحدة للسكان مع شركائھ في األمم المتحدة وحملة
كإلىوالحلفاءالحكوماتدعوةفيالمتحدةلألممالعاملألمینالتابعة)UNiTE(المرأة"ضدالعنفإلنھاء"اتحدوا فوراًالتحرُّ

إلنھاء العنف ضد النساء والفتیات باختالف مشاربھّن.
 

أصبح وقف انتشار العنف الذي تسھِّلھ التكنولوجیا أولویًة ملّحة. فعالم اإلنترنت غارٌق في المضایقات والكراھیة وسوء المعاملة،
المئةفي٨٥أنالمذھلومنمدّمرة.وتبعاتعواقبمنذلكعلىیترّتبمامعافتراضیةغیرمساحاتإلىبعضھایمتدالتي

من النساء یتعّرضن للعنف أو یشھدنھ عبر شبكة اإلنترنت، وفقاً لوحدة البحوث االقتصادیة التابعة لمجلة ذي إیكونومیست.
وترتفع ھذه الِنَسب في األماكن التي ال یزال فیھا عدم المساواة بین الجنسین عمیق الجذور. وقد تتفاقم اإلساءة واألذى بسبب

عوامل متقاطعة، مثل الِعْرق واإلعاقة والدین. ویجب أیضاً أن تأخذ تدابیرنا لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي لھ
ھذه العوامل بعین االعتبار.

 
تعمل حملة صندوق األمم المتحدة للسكان على تحفیز الوعي العالمي بكیفیة تمتع شعارات الشركات وغیرھا من المواد المحمیة
بحقوق الطبع والنشر بحمایة أكبر على شبكة اإلنترنت من البشر. فقد ساعدت الحملة في إطالق حركة عالمیة متنّوعة لوقف
العنف الذي تفسّھلھ التكنولوجیا، وھي حركة تربط الناشطات في مجال حقوق المرأة بالھیئات التنظیمیة الحكومیة ومزّودي
الخدمات التكنولوجیة في القطاع الخاص. إّن الشراكة العالمیة للتصدي للمضایقات واإلساءات القائمة على نوع الجنس على
اإلنترنت، التي أُنِشَئت قبل عاٍم واحد فقط، والتي تضمُّ صندوق األمم المتحدة للسكان بین قادتھ، تقود بالفعل شراكات جدیدة

وحضوراً أكبر وتأثیراً متزایداً.
 

تتجلّى عالمات التغییر المتزایدة في التشریعات الجدیدة المتعلّقة بالسالمة عبر شبكة اإلنترنت الصادرة في المملكة المتحدة
والوالیات المتحدة. وقد اعتمدت جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة أدوات لتجھیز مقدمي الخدمات لالستجابة للعنف الذي ُتسّھلھ

التكنولوجیا. وأطلقت تونس تطبیقاً على األجھزة الذكیة لمساعدة الشباب على التنقل بأمان في عالم اإلنترنت. وقد أدمجت
األرجنتین ھذه المسألة في مناھج التربیة الجنسیة الشاملة.
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وقد بدأ القطاع الخاص في اتخاذ اإلجراءات الالزمة أیضاً. على سبیل المثال، أدخلت بعض شركات التكنولوجیا ضوابط جدیدة
بشأن عملیة تتبُّع المواقع عبر شبكة اإلنترنت ومشاركة البیانات. وتقوم شركات أخرى بإخفاء المعلومات التعریفیة للحّد من

االستخدام المتحیز للبیانات وحتى استخدامھا كسالح.
 

ُتعّد جمیع ھذه التطورات بمثابة نقاط انطالق جیدة، ولكن ما زال ھناك الكثیر مما ینبغي عملھ. فإلى جانب القوانین وضوابط
السالمة، وعلى الرغم من أھمیتھا، نحتاج أیضاً إلى إحداث تغییر جذري في الطریقة التي ننظر بھا إلى حقوق النساء والفتیات في

اتخاذ خیارات بشأن أجسادھّن والعیش في مأمٍن من العنف. وھذا األمر یعني التخلص من المعاییر االجتماعیة والجنسانیة
الضاّرة وتفكیك جمیع العوائق التي تحول دون إعمال ھذه الحقوق، بدءاً من األشخاص األكثر تھمیشاً الذین یتعّرضون ألشّد

أنواع العنف والتمییز ِحّدة. 
 

دعونا جمیعاً نستمد اإللھام من التزام الناشطین والناشطات عبر مختلف القطاعات وفي جمیع أنحاء العالم الذین یقومون بحشد
ضدالعنفإلنھاءbodyrightالجسد»امتالكفي«الحقحركةإلىانضُمواالعزم.وعاقدینمتحدینقدماً،والمضيالجھود

النساء والفتیات، من أجل الجمیع، وإلى األبد. 
   
 


