
األمـــــم          املتحـدة 

رسالة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة 
نيويورك، ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧ 

 كــل امــرأة وكــل فــتاة لــها الــحق فــي أن تــعيش فــي مــأمــن مــن الــعنف. ومــع 
ذلـــك، تـــتنوع ضـــروب هـــذا الـــشكل مـــن انـــتهاك حـــقوق اإلنـــسان املـــرتـــكب فـــي كـــل 
املـــجتمعات، حـــيث يـــؤثـــر بـــوجـــه خـــاص فـــي أشـــد الـــفئات تـــهميشا وضـــعفا. وعـــلى 
الـــصعيد الـــعاملـــي، ســـبق ألكـــثر مـــن امـــرأة واحـــدة مـــن بـــني كـــل 3 نـــساء الـــتعرض 
لـلعنف الجسـدي و/أو الـجنسي فـي حـياتـهن؛ وبـلغ عـدد مـن تـزوجـن مـن الـنساء 
قـــبل ســـن الـــثامـــنة عشـــرة 750 مـــليون امـــرأة، وتـــعرض لـــعملية تـــشويـــه األعـــضاء 

التناسلية لإلناث أكثر من 250 مليون امرأة.  

 ويـــــتم اســـــتهداف الـــــناشـــــطني فـــــي مـــــجال حـــــقوق املـــــرأة بمســـــتويـــــات تـــــثير 
الجـــزع، بـــينما يـــعرقـــل الـــعنف املـــمارس ضـــد الـــنساء الـــسياســـيات إحـــراز الـــتقدم 
على صعيد حقوق املرأة املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية. 

 ومــن املســلم بــه اآلن عــلى نــطاق واســع أن الــعنف ضــد املــرأة، إلــى جــانــب 
التحـــرش واملـــمارســـات الـــضارة، عـــوامـــل تـــشكل حـــواجـــز كـــبيرة تـــحول دون إعـــمال 
حــــقوق اإلنــــسان، وتــــطرح تحــــديــــا مــــباشــــرا أمــــام إشــــراك املــــرأة وإســــهامــــها فــــي 
املـساعـي الـرامـية إلـى دوام السـالم. ولـن نـتمكن أبـدا، دون الـتصدي لـلعنف ضـد 

املرأة، من تحقيق خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠. 

 لـذا فـقد حـان الـوقـت لـلمضي قـدمـا فـي عـملنا الجـماعـي مـن أجـل الـقضاء 
املـــبرم عـــلى الـــعنف ضـــد املـــرأة والـــفتاة. وذلـــك مـــا يســـتلزم مـــنا جـــميعا الـــعمل مـــعا 
وبشكل متزامن، في بلداننا ومناطقنا ومجتمعاتنا، على تحقيق نفس الهدف.  

 واألمـم املتحـدة تـتصدى لـلعنف ضـد املـرأة بـوسـائـل عـديـدة، مـنها صـندوق 
األمـــم املتحـــدة االســـتئمانـــي لـــلقضاء عـــلى الـــعنف ضـــد املـــرأة؛ ومـــبادرة ’’تســـليط 
الـضوء‘‘ املتخـذة مـع االتـحاد األوروبـي مـن أجـل ربـط مـا نـبذلـه مـن جـهود بـجهود 
الـحكومـات الـوطـنية واملـجتمع املـدنـي؛ ومـبادرة األمـم املتحـدة الـعاملـية لـلمدن اآلمـنة 

واألماكن العامة اآلمنة.  

 وبـاإلضـافـة إلـى ذلـك، تـعتبر سـياسـة عـدم الـتسامـح إطـالقـا إزاء التحـرش 
الــــــجنسي الــــــتي وضــــــعتها فــــــي األمــــــم املتحــــــدة جــــــزءا مــــــن اســــــتراتــــــيجية تــــــكافــــــؤ 
الجنســني الــتي أعــلن عــنها فــي أيــلول/ســبتمبر. ونــحن مــلتزمــون أيــضا بــمواصــلة 
حـملة ”اتحـدوا إلنـهاء الـعنف ضـد املـرأة“، بـتسمية جـديـدة هـي ”اتحـدوا فـي أفـق 

عام ٢٠٣٠“. 
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 وقـــــــد آن األوان لـــــــكي نـــــــعمل جـــــــميعا يـــــــدا فـــــــي يـــــــد حـــــــتى تـــــــتمكن الـــــــنساء 
والـــــــفتيات فـــــــي جـــــــميع أنـــــــحاء الـــــــعالـــــــم مـــــــن الـــــــعيش فـــــــي مـــــــأمـــــــن مـــــــن التحـــــــرش، 

واملمارسات الضارة، وجميع أشكال العنف األخرى. 
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