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 األمـــــم          المتحـدة

  
 

  
 اليوم الدوليرسالة األمين العام بمناسبة   

 للقضاء على العنف ضد المرأة
 2008نوفمبر / تشرين الثاني25  

  
ساء   رض الن رة، تتع ة وفقي دان غني ي بل الم، وف اء الع ع أنح ي جمي ف

ل صاب والقت ار واالغت ضرب واالتج س. لل وق اإلن ات لحق ذه االنتهاآ ان ال وه
تنال من األفراد فحسب، بل إنها تقوض التنمية والسالم واألمن في مجتمعات               

 .برمتها

ي   نهن ف شن م ن يع ن م ر، لك ة للخط ان عرض ل مك ي آ ساء ف والن
سي    . مجتمعات بها نزاعات مسلحة يواجهن خطرا أآبر  وقد تطور العنف الجن

د النزاعات         دن عرضة للخطر خال           . في نمطه مع تعق م يع ساء ل رات   فالن ل فت
رات                  اء فت داء أثن در أن يتعرضن العت القتال الفعلي فحسب، بل يمكن بنفس الق
ة أو    ردين أو عصابات إجرامي شيات أو متم وش أو ملي دي جي ى أي دوء عل اله

 .حتى على أيدي أفراد في الشرطة

ة           م أن عدد الجرائم المرتكب ا نعل ضحايا، لكنن دد الحقيقي لل م الع وال نعل
ال                 ُي د بكثير عما  يزي ا االعتق آل مرتكبيه ة هي التي يكون م ة قليل . بلع عنه، وقل

ى وصمة    اآن ينطوي عل ن األم ة م ر للغاي دد آبي ي ع صاب ف ا زال االغت وم
ايتهن               ى المحاآم الموجودة لحم . العار التي تضطر النساء إلى تجنب اللجوء إل

ا    : وفي بعض البلدان، تعامل النساء بقسوة ووحشية مرتين        اء ارتك ب  األولى أثن
ا ’’الجريمة نفسها والثانية في نظام العدالة حيث قد يواجهن تهما ملفقة بـ            ‘‘ الزن

 .وإمكانية إنزال العقاب بهن الحقا

اب،               وحتى عندما تحدد هوية مرتكبي الجرائم، آثيرا ما يفلتون من العق
ذه     . آانوا يعملون في صفوف الشرطة أو الجيش       وبخاصة إذا  وأحيانا، تكون ه

ة  . ة للغايةالجرائم فظيع  ففي مقاطعة آيفو الشمالية المضطربة التابعة لجمهوري
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اني         . واألدهى سن العديد من الضحايا      ايتي التي تع ففي بعض مناطق ه
داء             من أعمال    ساء لالغتصاب أو االعت العنف، تعرض نصف الشابات من الن
ة                 . الجنسي ى العدال ضحايا الالئي يلجأن إل شجاعات ال ساء ال وثلث القلة من الن

ذه        . تقل أعمارهن عن الثالثة عشرة   شديد ه العنف ال سم ب وخالل شهر سابق ات
هن عن  السنة في ليبريا، استهدفت غالبية عمليات االغتصاب فتيات تقل أعمار         

 .الثانية عشرة، وبعضهن لم يبلغ بعد الخامسة من العمر

سالم   ظ ال ود لحف ا وج دة فيه م المتح دان لألم ن بل ة م ذه األمثل أتي ه . وت
يونيه، بات  / الذي اتخذه مجلس األمن في حزيران      1820وبفضل القرار الرائد    

ا   ا حربي سي تكتيك ف الجن اد العن سلم اآلن باعتم سائل  ي ن م سألة م اره م  باعتب
دوليين سالم واألمن ال سالم، . ال ظ ال ات حف ى بعث رار، يجب اآلن عل ا للق ووفق

ة           سألة حماي درج م دنيين، أن ت ة الم ة حماي وبخاصة تلك التي أسندت إليها والي
زاع             ا  . النساء واألطفال من جميع أشكال العنف في تقاريرها عن حاالت الن آم

رار  ب الق ف ا1820طل دم    تكثي ضي بع ي تق ة الت سياسة الهام ذ ال ود لتنفي لجه
ا إزاء   سامح مطلق سي الت تغالل الجن دة،    االس م المتح وظفي األم ب م ن جان  م

ة                ساءلة التام ى ضمان الم شرطة عل وحث البلدان المساهمة بالقوات وبأفراد ال
 .في حاالت سوء السلوك

ة  في إطار اتجاه عالمي للتصدي لهذه        1820ويندرج اتخاذ القرار      . اآلف
باط        ي ش شر ف ار بالب ة االتج ا لمكافح دى فيين د منت ا عق ي  /وم ر الماض فبراي

ى  ين إضافيين عل ادي إال دليل دور ري ة اضطالعها ب ة العام ومواصلة الجمعي
 .الزخم الدولي

ة                ا بحماي دان بالتزاماته وعلى الصعيد الوطني، يفي عدد متزايد من البل
املة، وتحسي            شريعات ش ضحايا،       النساء من خالل سن ت ة لل ن الخدمات المقدم

ود إلشراك الرجال وال            ادة الجه شراآات وزي ان وتعزيز ال ذه    فتي  في معالجة ه
 .المشكلة

ى     . وهذا التقدم جدير بالترحيب، لكن ما زالت هناك ثغرات           اج إل إذ نحت
اب       ن العق الت م صدي لإلف وانين والت اذ الق د إلنف ام بالمزي ى  . القي اج إل ونحت

ف وأنم  صدي للمواق ب ضد   الت ف المرتك ن العن ي تتغاضى ع سلوك الت اط ال
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ا          وات منه الل قن ن خ ود، م ذه الجه ز ه ى تعزي زم عل د الع ي عاق وإن
اء العن    ’’حملتي العالمية المعنونة     رأة    فلنتحد إلنه ى      “ ف ضد الم التي ترمي إل

ى                 ساعد عل ة ت اد بيئ وارد وإيج إذآاء الوعي العام وزيادة اإلرادة السياسية والم
 .الوفاء بما هو قائم من التزامات على مستوى السياسات

واطنين        -وتقع على عاتقنا جميعا        رجاال ونساء، جنودا وحفظة سالم، م
دول أن       . د المرأة  مسؤولية المساعدة في إنهاء العنف ض      -وقادة   ى ال ويجب عل

تفي بالتزاماتها بمنع العنف، وإحالة الجناة إلى العدالة، وتوفير سبل االنتصاف           
ا،             . للضحايا اآن عملن ويجب علينا فرادى أن نجهر بالموضوع في أسرنا، وأم

 .ومجتمعاتنا، حتى تتوقف أعمال العنف ضد المرأة
 


