
بيیانن صاددرر عن ووكيیلة ااألميین االعامم لألمم االمتحدةة وواالمديیرةة االتنفيیذيیة لهھيیئة 
ااألمم االمتحدةة للمرأأةة٬، فومزيیلي مالمبو نغوكا 

25 تشريین االثاني/نوفمبر: االيیومم االدوولي للقضاء على االعنف ضد االمرأأةة 

يیظل االعنف ضد االنساء وواالفتيیاتت في جميیع أأنحاء االعالم أأحد أأخطر ااالنتهھاكاتت 
لحقوقق ااإلنسانن – ووأأكثر اانتهھاكك يیتم االتسامح بشأنهھ – كما أأنهھ يیمثل سبباً 

وونتيیجة في آآنن معاً للتميیيیز وواانعداامم االمساووااةة بيین االجنسيین. 

وويیمثل االحضورر االمستمر لهھذاا ااالنتهھاكك أأحد أأووضح االعالماتت على اانعداامم 
االتوااززنن في االمجتمعاتت٬، وونحن مصممونن على تغيیيیر هھھھذاا االوضع. 

ووبمناسبة االيیومم االدوولي للقضاء على االعنف ضد االمرأأةة٬، فإنا نقولل من جديید: 

هھھھذاا أأمر غيیر مقبولل. 

ووهھھھو أأمر غيیر محتومم. 

ووهھھھو أأمر يیمكن منعهھ. 

ووعلى االرغم من أأنهھ ال يیوجد حل ووااحد لهھذهه االمشكلة االمعقدةة٬، إإال أأنهھ توجد 
أأددلة متزاايیدةة عن نطاقق ااإلجرااءااتت االتي يیمكنهھا ووقف االعنف قبل أأنن يیحدثث٬، ال 

سيیما إإذذاا ططُبقت هھھھذهه ااإلجرااءااتت بالتزاامن معاً. 

كما أأنن ااألبحاثث ااإلضافيیة االجارريیة حاليیاً ستقودد إإلى مزيید من ااالسترااتيیجيیاتت 
وواالتدخالتت االمؤكدةة االتي ستمنع االعنف. 

وونحن نؤمن بأنهھ من خاللل االعمل االمنسق من قبل جميیع ااألططراافف االمعنيیة٬، 
بدءااً بالحكوماتت ووإإلى ااألفراادد٬، يیمكننا معالجة عالقاتت االقوةة وواالهھيیاكل غيیر 



االمتكافئة بيین االرجل وواالمرأأةة٬، ووأأنن نسلط االضوء على االتغيیيیرااتت االضروورريیة 
في االموااقف وواالمماررساتت ووعلى مستوىى االمؤسساتت. 

تخيیلواا كم سيیكونن االعالم مختلفاً للفتيیاتت االالتي يینشأنن ااآلنن لو تمكنّا من منع 
االزووااجج االمبكر٬، ووتشويیهھ ااألعضاء االتناسليیة ااألنثويیة٬، ووتجاهھھھل االعنف االمنزلي٬، 

وواالرسائل االنصيیة االهھاتفيیة االبذيیئة٬، ووإإفالتت مرتكبي ااالغتصابب من االعقابب٬، 
ووااستعبادد االنساء في مناططق االنزااعاتت٬، ووقتل االمداافعاتت عن حقوقق ااإلنسانن٬، 

أأوو االعداائيیة االسائدةة في مرااكز االشرططة وواالمحاكم نحو إإفاددااتت االنساء بشأنن 
االعنف االذيي تعرضن لهھ. 

لقد حققنا تقدماً في تحسيین االقواانيین االتي باتت تَعتبر هھھھذهه االمماررساتت ووغيیرهھھھا 
على أأنهھا عنف وواانتهھاكك لحقوقق ااإلنسانن. ووقد سنت 125 ددوولة قواانيین لمكافحة 

االتحرشش االجنسي٬، كما سنت 119 ددوولة قواانيین لمكافحة االعنف االمنزلي٬، بيید 
أأنن 52 ددوولة فقط سنت قواانيین بشأنن ااالغتصابب االزووجي. 

وونحن نعلم أأنن االقاددةة٬، سوااء أأكانواا ررؤؤساء تنفيیذيیيین في شركاتت٬، أأمم ررؤؤساء 
ووززااررااتت٬، أأمم معلميین٬، بوسعهھم تحديید ااالتجاهه االعامم لعدمم االتسامح إإططالقاً مع 

االعنف. 

وومن بيین بعض االتدخالتت االمؤثرةة٬، تعبئة االمجتمع االمحلي٬، وواالتدخالتت 
االجماعيیة للنساء وواالرجالل٬، وواالبراامج االتثقيیفيیة٬، ووتمكيین االمرأأةة٬، ال سيیما عندما 

تتراافق هھھھذهه االتدخالتت مع تغيیيیرااتت أأخرىى قانونيیة ووسلوكيیة ووااجتماعيیة. 

ووعلى سبيیل االمثالل٬، أأددىى إإشرااكك االمجتمعاتت االمحليیة في أأووغنداا في مناقشاتت 
حولل عالقاتت االقوةة غيیر االمتكافئة بيین االرجالل وواالنساء إإلى تخفيیض معدالتت 

االعنف االبدني االذيي يیوقعهھ االرجالل بشريیكاتهھم إإلى االنصف. 



ووفي ميیانمارر٬، يیعمل توفيیر خدماتت االمساعدةة االقانونيیة للنساء االريیفيیاتت على 
تحسيین إإمكانيیة االلجوء إإلى االقضاء. كما ثبت أأنن تدرريیب حتى مجموعة 

صغيیرةة من االقاددةة االرجالل ساهھھھم في تغيیيیر االسلوكك لحواالي 40 في االمائة من 
ااألفراادد في االمجتمعاتت االمحليیة االمستهھدفة. 

وونحن نقدمم تدرريیباتت ألفراادد حفظ االسالمم قبل نشرهھھھم كي يیرااعواا قضايیا االنوعع 
االجنساني على نحو أأفضل٬، ووكي يیوفروواا حمايیة أأفضل للسكانن االمدنيیيین في 

مناططق االنزااعع. 

ووفي االواليیاتت االمتحدةة٬، تم تدرريیب عناصر االشرططة في االمدنن على تميیيیز 
االعالماتت االتحذيیريیة لعنف االعشيیر٬، مما أأددىى إإلى تحقيیق تقدمم في تقليیص عددد 

جراائم قتل االنساء. 

ووإإذذ نطلق االيیومم ’حملة عالم برتقالي‘٬، فإننا نعلم أأنن سائقي سيیاررااتت االتوكتوكك 
االصغيیرةة في كمبودديیا٬، وونجومم كرةة االقدمم في تركيیا٬، ووعناصر االشرططة في 

أألبانيیا٬، ووتالميیذ االمدااررسس في جنوبب أأفريیقيیا ووباكستانن٬، وومئاتت ااآلالفف غيیرهھھھم 
في جميیع أأنحاء االعالم٬، يیأخذوونن موقفاً االيیومم٬، كٌل بطريیقتهھ االخاصة. 

وولديینا ااآلنن٬، ووللمرةة ااألوولى على ااإلططالقق٬، غايیاتت ووااضحة ضمن جدوولل 
أأعمالل االتنميیة االمستداامة للعامم 2030 تتناوولل االقضاء على االعنف ضد االمرأأةة. 

ووهھھھذهه االغايیاتت تتطلب عمالً مستعجالً. 

ووعندما أألقى أأكثر من 70 ززعيیماً ددووليیاً خطاباتت في نيیويیورركك خاللل ااجتماعع 
االقاددةة االدووليیيین بشأنن االمساووااةة بيین االجنسيین ووتمكيین االمرأأةة في 27 أأيیلولل/
سبتمبر ٬2015، أأشارر معظمهھم إإلى أأنن إإنهھاء االعنف ضد االنساء وواالفتيیاتت 

يیستلزمم أأوولويیة في االعمل. 

ووهھھھو أأمر ذذوو أأوولويیة بالفعل. 



ووأأنا أأؤؤمن بأنهھ إإذذاا عملنا جميیعاً معاً: حكوماتت٬، وومنظماتت مجتمع مدني٬، 
وومنظومة ااألمم االمتحدةة٬، ووقطاعع ااألعمالل٬، وواالمدااررسس٬، ووااألفراادد االذيین 

تضافروواا في حركاتت تضامنيیة جديیدةة٬، فإننا سنحقق عالماً أأكثر مساووااةة في 
نهھايیة االمطافف – عالم مؤلف من نصفيین متساوويیيین – حيیث تتمكن االنساء 

وواالفتيیاتت من االعيیش٬، ووسيیعشن٬، متحرررااتت من االعنف.


