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املتحـدة

رسالة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
نيويورك ٢٥ ،تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧
ك""ل ام""رأة وك""ل ف""تاة ل""ها ال""حق ف""ي أن ت""عيش ف""ي م""أم""ن م""ن ال""عنف .وم""ع
ذل ""ك ،ت ""تنوع ض ""روب ه ""ذا ال ""شكل م ""ن ان ""تهاك ح ""قوق اإلن ""سان امل ""رت ""كب ف ""ي ك ""ل
امل ""جتمعات ،ح ""يث ي ""ؤث ""ر ب ""وج ""ه خ ""اص ف ""ي أش ""د ال ""فئات ت ""هميشا وض ""عفا .وع ""لى
ال ""صعيد ال ""عامل ""ي ،س ""بق ألك ""ثر م ""ن ام ""رأة واح ""دة م ""ن ب ""ني ك ""ل  3ن ""ساء ال ""تعرض
ل"لعنف الجس"دي و/أو ال"جنسي ف"ي ح"يات"هن؛ وب"لغ ع"دد م"ن ت"زوج"ن م"ن ال"نساء
ق ""بل س ""ن ال ""ثام ""نة عش ""رة  750م ""ليون ام ""رأة ،وت ""عرض ل ""عملية ت ""شوي ""ه األع ""ضاء
التناسلية لإلناث أكثر من  250مليون امرأة.
وي" ""تم اس" ""تهداف ال" ""ناش" ""طني ف" ""ي م" ""جال ح" ""قوق امل" ""رأة بمس" ""توي" ""ات ت" ""ثير
الج ""زع ،ب ""ينما ي ""عرق ""ل ال ""عنف امل ""مارس ض ""د ال ""نساء ال ""سياس ""يات إح ""راز ال ""تقدم
على صعيد حقوق املرأة املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية.
وم""ن املس""لم ب""ه اآلن ع""لى ن""طاق واس""ع أن ال""عنف ض""د امل""رأة ،إل""ى ج""ان""ب
التح ""رش وامل ""مارس ""ات ال ""ضارة ،ع ""وام ""ل ت ""شكل ح ""واج ""ز ك ""بيرة ت ""حول دون إع ""مال
ح ""قوق اإلن ""سان ،وت ""طرح تح ""دي ""ا م ""باش ""را أم ""ام إش ""راك امل ""رأة وإس ""هام ""ها ف ""ي
امل"ساع"ي ال"رام"ية إل"ى دوام الس"الم .ول"ن ن"تمكن أب"دا ،دون ال"تصدي ل"لعنف ض"د
املرأة ،من تحقيق خطة التنمية املستدامة لعام .٢٠٣٠
ل"ذا ف"قد ح"ان ال"وق"ت ل"لمضي ق"دم"ا ف"ي ع"ملنا الج"ماع"ي م"ن أج"ل ال"قضاء
امل ""برم ع ""لى ال ""عنف ض ""د امل ""رأة وال ""فتاة .وذل ""ك م ""ا يس ""تلزم م ""نا ج ""ميعا ال ""عمل م ""عا
وبشكل متزامن ،في بلداننا ومناطقنا ومجتمعاتنا ،على تحقيق نفس الهدف.
واألم"م املتح"دة ت"تصدى ل"لعنف ض"د امل"رأة ب"وس"ائ"ل ع"دي"دة ،م"نها ص"ندوق
األم ""م املتح ""دة االس ""تئمان ""ي ل ""لقضاء ع ""لى ال ""عنف ض ""د امل ""رأة؛ وم ""بادرة ’’تس ""ليط
ال"ضوء‘‘ املتخ"ذة م"ع االت"حاد األوروب"ي م"ن أج"ل رب"ط م"ا ن"بذل"ه م"ن ج"هود ب"جهود
ال"حكوم"ات ال"وط"نية وامل"جتمع امل"دن"ي؛ وم"بادرة األم"م املتح"دة ال"عامل"ية ل"لمدن اآلم"نة
واألماكن العامة اآلمنة.
وب"اإلض"اف"ة إل"ى ذل"ك ،ت"عتبر س"ياس"ة ع"دم ال"تسام"ح إط"الق"ا إزاء التح"رش
ال " ""جنسي ال " ""تي وض " ""عتها ف " ""ي األم " ""م املتح " ""دة ج " ""زءا م " ""ن اس " ""ترات " ""يجية ت " ""كاف " ""ؤ
الجنس""ني ال""تي أع""لن ع""نها ف""ي أي""لول/س""بتمبر .ون""حن م""لتزم""ون أي""ضا ب""مواص""لة
ح"ملة ”اتح"دوا إلن"هاء ال"عنف ض"د امل"رأة“ ،ب"تسمية ج"دي"دة ه"ي ”اتح"دوا ف"ي أف"ق
عام .“٢٠٣٠
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وق " ""د آن األوان ل " ""كي ن " ""عمل ج " ""ميعا ي " ""دا ف " ""ي ي " ""د ح " ""تى ت " ""تمكن ال " ""نساء
وال " ""فتيات ف " ""ي ج " ""ميع أن " ""حاء ال " ""عال " ""م م " ""ن ال " ""عيش ف " ""ي م " ""أم " ""ن م " ""ن التح " ""رش،
واملمارسات الضارة ،وجميع أشكال العنف األخرى.
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