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لإلحصـاءات فـإن امـرأة واحـدة  سـي، ووفقـاً ثلث نساء العامل  لشكل أو آخر من أشكال العنف البـدين أو اجلنيتعرض 
    . شريك محيمما يكون ذلك على يد  ، وغالباً من بني كل ثالث نساء تتعرض للعنف البدين أو اجلنسي

  من الناجيات من هذا العنف تسعني إىل طلب املساعدة.  10نساء من أصل  4ويف معظم البلدان، فإن أقل من 

، وممارسات ضارة شىت، من قبيل لعنف العائلي والعنف اجلنسي، واالجتار بالبشرويشمل العنف ضد النساء والفتيات ا
  زواج األطفال القسري، والفتك باملواليد الرضع على أساس جنساين، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث. 

شـكال تشـويه مليون من النسـاء والفتيـات الـاليت تعرضـن لشـكل مـن أ 140وعلى الصعيد العاملي، هناك ما يربو على 
ا سـن الثامنـة عشـرة، وواحـدة مـن فتيـات قبـل بلوغهـ 3أعضائهن التناسلية. ويف البلدان النامية، تتزوج فتاة من بني كل 

  قبل بلوغها سن اخلامسة عشرة.  9 بني كل 

ان واملشـاركة يف شـؤون جمتمعـ ويتسبب العنف يف حرمان النساء والفتيـات مـن حقـوقهن اإلنسـانية يف الصـحة والتعلـيم
، اآلمنا من حاالت احلمل القسـري إىل حـاالت اإلجهـاض غـري بدءً  –وأوطان. وترتتب على العنف آثار صحية مجة 

البدنيــة الــيت تــالزم الضــحايا مــدى احليــاة. ويف أحيــان كثــرية تعــيش الناجيــات مــن العنــف عــن اآلالم والصــدمات  فضــالً 
  حتت وطأة اخلوف الدائم والشعور بالوصم. 

تسـتهدف حتقيــق التنميـة املسـتدامة املنصــفة  عامـاً  15مـع الـدويل علـى وشــك الشـروع يف رحلـة متتـد علــى مـدى إن ات
وذا جـدوى، البـد  إجيابياً  والشاملة للجميع. ولكي حتقق خطة التنمية املستدامة اجلديدة اليت أعلنتها األمم املتحدة أثراً 

 حتــرم ماليــني النســاء والفتيــات مــن حقــوق اإلنســان األساســية لكســر دائــرة العنــف ضــد املــرأة والــيتجــراءات إمــن اختــاذ 
  اخلاصة ن ومن قدرن على أن تسهمن يف التقدم االقتصادي واالجتماعي لبلدان.

وينبغـي أن يكــون إــاء العنــف ضــد النســاء والفتيــات أولويــة لكـل بــين البشــر. فتلــك ليســت قضــية ختــص املــرأة وحــدها؛ 
 سـيظل السـالم واألمـن والتنميـة املسـتدامة أمـراً ف، . وما دامت كرامة ورفاه نصف البشر عرضة للخطرلكنها متسنا مجيعاً 

  بعيد املنال. 



  

متـأثرة  بلـداً  43، منهـا بلـداً  135يف  منع العنف اجلنساين وجماتهإن صندوق األمم املتحدة للسكان يعمل من أجل 
  أوجه الضعف اليت تتعرض هلا النساء والفتيات. باألزمات اليت من شأا أن تفاقم من 

حبمايــة صــحة ناســبة اليــوم الــدويل للقضــاء علــى العنــف ضــد املــرأة، جيــدد صــندوق األمــم املتحــدة للســكان التزامــه مبو 
  النساء والفتيات وحقوقهن. 

مــن أجــل النســاء  بوضــع معــايري عامليــة للخــدمات األساســية والشــركاء اآلخــرينولقــد قمنــا بالتعــاون مــع األمــم املتحــدة 
  والفتيات املعرضات للعنف ومبادئ توجيهية تقنية شاملة ملساعدة البلدان على تنفيذها. 

 وقــادة اتمــع يف البلــدان حــول العــامل مــن أجــل تغيــري املواقــف التمييزيــة والتقاليــدونواصــل عملنــا مــع الرجــال والفتيــان 
  االجتماعية اليت تسمح باستمرار هذه االنتهاكات.

ويقوم صندوق األمم املتحدة للسكان باختاذ إجراءات ملنع وجماة العنـف ضـد النسـاء والفتيـات قبـل نشـوب النزاعـات 
   .وكجزء ال يتجزأ من إجراءاته اإلنسانية الفعالةبعدها، وخالل األوقات اليت يسود فيها السالم، وأثناءها و 

املسـتقبلي يف اجتمــاع باسـتعراض التقـدم احملــرز علـى مـدى العقــدين املاضـيني مـن أجــل التخطـيط سـيقوم اتمـع الــدويل 
   دويل ينظمه صندوق األمم املتحدة للسكان وهيئة األمم املتحدة للمرأة يف اسطنبول الشهر املقبل.

اف العاملية اجلديدة، تقع علينا مسؤولية مجاعية بإاء العنـف ضـد النسـاء والفتيـات وأمامنـا موعـد ـائي ويف ظل األهد
، أن نبـذل املزيـد مـن اجلهـود حـىت ال يتخلـف أحـد عـن . ولذا، فإن علينـا، مجيعـاً 2030لبلوغ هذا اهلدف حبلول عام 

  الركب. 

  أو عنف قائم على نوع اجلنس.  فلكل امرأة وفتاة احلق يف أن تعيش حرة دون أي متييز

أمــر ال منــاص منــه، لــيس فقــط مــن أجــل كرامــة النســاء والفتيــات ورفــاههن وحقــوق اإلنســان اخلاصــة ــن، ولكــن وهــذا 
  من أجل إنسانيتنا املشرتكة ومستقبلنا املشرتك.  أيضاً 

   

 


