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للعنف  تتعرضانن االمرأأةة وواالفتاةة أأنن كيیف  االدوولي للقضاء على االعنف ضد االمرأأةة نتذكر كل عامم في مناسبة االيیومم
حيیاتهھما.كل يیومم في   

اامرأأةة تتعرضض االمضايیقاتت في االشاررعع وواالتسلط على ااإلنترنت.  ووعالميیا٬ً، في االمنزلل ووللضربب االمرأأةة تتعرضض 
االبدني أأوو االجنسي في مرحلة ما من حيیاتهھا.للعنف من أأصل ثالثة نساء   

في االلوااتي قتلن .  فمن بيین جميیع االنساء أأحد االمقربيین لهھا ووفي أأغلب ااألحيیانن٬، يیكونن مرتكب االعنف ضد االمرأأةة
االقولل بأنن أأكبر تهھديید فإنن لذاا٬،  على يید شريیك أأوو فردد من ااألسرةة. هھنقد قتل ٬، تبيیّن أأنن حواالي نصف2012عامم 

االوااقع٬، ووغالباً ما يیكونن االرجل االذيي تحبهھ. هھھھذاا هھھھوبل ليیس مبالغة لحيیاةة االمرأأةة باإلجمالل هھھھو االرجل   

عاما٬ً،  20أأيي منذ ما يیقارربب  1995.  ففي عامم غيیر أأننا نعرفف كيیف يیمكن االقضاء على االعنف ضد االمرأأةة
بيیجيین ووتبنّت منهھاجج عمل ووحدددتت ااسترااتيیجيیاتت ررئيیسيیة إلنهھاء االعنف ضد االمرأأةة حكومة في  189ااجتمعت 

ووتمكيینهھا ووتحقيیق االمساووااةة بيین االجنسيین.  

االجنسيین.يیتضمن منهھاجج االعمل هھھھذاا ااسترااتيیجيیاتت ووقائيیة تعالج ااألسبابب االجذرريیة لعدمم االمساووااةة بيین   

االمآوويي٬، ووكما يیتضمن خدماتت أأفضل للمرأأةة االناجيیة من االعنف كالخطوطط االساخنة أأوو ااالتصالل االمباشر٬، 
صحيیة.االخدماتت االوو لهھا حمايیة االشرططةووااإلررشادد٬، وو٬، ااالحتكامم إإلى االقضاءوواالمشوررةة االقانونيیة٬، وو  

 

 

 

 

 

 



ً االمزيید من معدالتت ددقيیقة للحاالتت االمبلّغ  ووتحليیل  أأفضل للبيیاناتتتجميیع وو عنهھاوويیتضمن منهھاجج االعمل أأيیضا
ووعواامل اانتشاررهھھھا. للمخاططر معززز  

ً ما تكونن في االخط  إإضافة إإلى ذذلك٬، يیشتمل منهھاجج االعمل هھھھذاا على ددعم أأكبر للمنظماتت االنسائيیة االتي غالبا
ااألمامي لالستجابة.  

لذاا٬،   ووووضع حد لهھ.نف وواالتبليیغ عنهھ كما يیشتمل هھھھذاا االمنهھاجج على تصّديي االمزيید من االرجالل وواالصبيیانن للع
ااإلررشادد.مواا أأنن يیقدّ  يیجب على االقاددةة االذكورر بما فيیهھم االزعماء االتقليیديیيین وواالديینيیيین  

من أأجل إإشرااكك االرجالل  (HeForShe) "هھھھو من أأجلهھا" االعالميیة حملةااللقد أأططلقت هھھھيیئة ااألمم االمتحدةة للمرأأةة 
نحتاجج لرجالل نحن قوقق االمرأأةة.  تغيیيیر لتحقيیق االمساووااةة بيین االجنسيین ووح ناصروواالصبيیانن كمناصريین ووع

يیؤمنونن بالمساووااةة بيین االجنسيین للعمل ااآلنن.  

هھر تظمليیة تنفيیذ منهھاجج عمل بيیجيین.  ثمة ااستعرااضض عالمي جارر بشأنن االتقدمم االمحرزز وواالفجوااتت االقائمة في عوو
لكن   وومنعهھ.االبيیاناتت ااألووليیة أأنن االعديید من االبلداانن ااستحدثت قواانيین من أأجل حظر االعنف ضد االمرأأةة ووتجريیمهھ 

غيیر وواافف إإذذ أأنن نسبة االتبليیغ عن االعنف تبقى منخفضة وونسبة إإفالتت مرتكبي  تطبيیق هھھھذهه االقواانيین ووإإنفاذذهھھھا
٬، ووال يیتم ااستهھداافف مواارردد كافيیة في ااسترااتيیجيیاتت تقديیم خدماتت ذذااتت جوددةة االعنف من االعقابب تبقى عاليیة

.وواالوقايیة االفعالة  

سيیتبنّي االمجتمع االدوولي خريیطة ططريیق جديیدةة  ٬،ااإلنمائيیة لأللفيیة االعامم االمقبل ووبعد نقطة نهھايیة ااألهھھھدااففي ف
وويیجب أأنن تحظى مسألة االحد من االعنف ضد االمرأأةة وواالفتاةة بمكانن مركزيي في هھھھذاا ااإلططارر االجديید. للتنميیة  

ً ال تزاالل صالحة االيیومم 20ة منذ لمقّدمفالوعودد اا ايیة بداايیة نهھ عامم 2015عامم وومعا٬ً، يیجب أأنن نجعل من  .عاما
ااآلنن هھھھو االوقت االمالئم للعمل.عدمم االمساووااةة بيین االجنسيین.    


