
  

 على العالم أن ينهي العنف ضد المرأة

متحدة للسكان، الدكتور باباتونديبيان المدير التنفيذي لصندوق األمم ال  
اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأةأوشيتيمن، بمناسبة   
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لإلحصاءات فإن امرأة واحدة من بين كل ثالث  ثلث نساء العالم  لشكل أو آخر من أشكال العنف البدني أو الجنسي، ووفقا  يتعرض 

 نساء تتعرض للعنف البدني أو الجنسي، وغالبا  ما يكون ذلك على يد شريك حميم.   

من الناجيات من هذا العنف تسعين إلى طلب المساعدة.  10نساء من أصل  4وفي معظم البلدان، فإن أقل من   

ويشمل العنف ضد النساء والفتيات العنف العائلي والعنف الجنسي، واالتجار بالبشر، وممارسات ضارة شتى، من قبيل زواج األطفال 

اني، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث. القسري، والفتك بالمواليد الرضع على أساس جنس  

مليون من النساء والفتيات الالتي تعرضن لشكل من أشكال تشويه أعضائهن  140وعلى الصعيد العالمي، هناك ما يربو على 

قبل بلوغها سن  9فتيات قبل بلوغها سن الثامنة عشرة، وواحدة من بين كل   3التناسلية. وفي البلدان النامية، تتزوج فتاة من بين كل 

 الخامسة عشرة. 

ويتسبب العنف في حرمان النساء والفتيات من حقوقهن اإلنسانية في الصحة والتعليم والمشاركة في شؤون مجتمعاتهن وأوطانهن. 

ا من حاالت الحمل القسري إلى حاالت اإلجهاض غيراآلمن، فضال  عن اآلالم والصدم –وتترتب على العنف آثار صحية جمَّة  ات بدء 

 البدنية التي تالزم الضحايا مدى الحياة. وفي أحيان كثيرة تعيش الناجيات من العنف تحت وطأة الخوف الدائم والشعور بالوصم. 

عاما  تستهدف تحقيق التنمية المستدامة المنصفة والشاملة للجميع.  15إن المجتمع الدولي على وشك الشروع في رحلة تمتد على مدى 

نمية المستدامة الجديدة التي أعلنتها األمم المتحدة أثرا  إيجابيا  وذا جدوى، البد من اتخاذ إجراءات لكسر دائرة ولكي تحقق خطة الت

العنف ضد المرأة والتي تحرم ماليين النساء والفتيات من حقوق اإلنسان األساسية الخاصة بهن ومن قدرتهن على أن تسهمن في التقدم 

ن.االقتصادي واالجتماعي لبلدانه  

وينبغي أن يكون إنهاء العنف ضد النساء والفتيات أولوية لكل بني البشر. فتلك ليست قضية تخص المرأة وحدها؛ لكنها تمسنا جميعا . 

 وما دامت كرامة ورفاه نصف البشر عرضة للخطر، فسيظل السالم واألمن والتنمية المستدامة أمرا  بعيد المنال. 

إن صندوق األمم المتحدة للسكان يعمل من أجل منع العنف الجنساني ومجابهته في 135 بلدا ، منها 43 بلدا  متأثرة باألزمات التي من 

 شأنها أن تفاقم من أوجه الضعف التي تتعرض لها النساء والفتيات. 

المرأة، يجدد صندوق األمم المتحدة للسكان التزامه بحماية صحة النساء والفتيات و بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد 

 وحقوقهن. 

بوضع معايير عالمية للخدمات األساسية من أجل النساء والفتيات المعرضات  ولقد قمنا بالتعاون مع األمم المتحدة والشركاء اآلخرين

لى تنفيذها. للعنف ومبادئ توجيهية تقنية شاملة لمساعدة البلدان ع  

ونواصل عملنا مع الرجال والفتيان وقادة المجتمع في البلدان حول العالم من أجل تغيير المواقف التمييزية والتقاليد االجتماعية التي 

 تسمح باستمرار هذه االنتهاكات.
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ل نشوب النزاعات وأثناءها وبعدها، ويقوم صندوق األمم المتحدة للسكان باتخاذ إجراءات لمنع ومجابهة العنف ضد النساء والفتيات قب

 وخالل األوقات التي يسود فيها السالم، وكجزء ال يتجزأ من إجراءاته اإلنسانية الفعالة. 

سيقوم المجتمع الدولي باستعراض التقدم المحرز على مدى العقدين الماضيين من أجل التخطيط المستقبلي في اجتماع دولي ينظمه 

 صندوق األمم المتحدة للسكان وهيئة األمم المتحدة للمرأة في اسطنبول الشهر المقبل. 

هاء العنف ضد النساء والفتيات وأمامنا موعد نهائي لبلوغ هذا الهدف وفي ظل األهداف العالمية الجديدة، تقع علينا مسؤولية جماعية بإن

. ولذا، فإن علينا، جميعا ، أن نبذل المزيد من الجهود حتى ال يتخلف أحد عن الركب. 2030بحلول عام   

 فلكل امرأة وفتاة الحق في أن تعيش حرة دون أي تمييز أو عنف قائم على نوع الجنس. 

، ليس فقط من أجل كرامة النساء والفتيات ورفاههن وحقوق اإلنسان الخاصة بهن، ولكن أيضا  من أجل وهذا أمر ال مناص منه

 إنسانيتنا المشتركة ومستقبلنا المشترك. 
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