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  األمني العام
    

  رسالة مبناسبة اليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة

  2010نوفمرب / تشرين الثاين25
  
           قر باجلهود الواسعة النطاق واملتنامية املبذولة من أجل التصدي         إذ حنتفل باليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة، دعونا ن

ومن أمريكا الالتينية إىل الواليات املتحدة، ومن آسيا إىل أفريقيا،          . فلم تعد منظمات املرأة تعمل وحدها     . املسألة املهمة هلذه  
يبذل الرجال والفتيان، والصغار والكبار، واملوسيقيون واملشاهري والشخصيات الرياضية، ووسائط اإلعالم، واملنظمات العامة             

  .ن، مزيداً من اجلهود حلماية النساء والفتيات وتعزيز متكينهن وحقوقهنواخلاصة، واملواطنون العاديو

شاط نفـذه اتمـع املـدين       ن ما يقرب من مليون      “ احتدوا -قولوا ال   ”وقد سجل منرب احلشد االجتماعي        
أغسطس من هـذا    /قد يف املكسيك يف شهر آب     ويف املؤمتر العاملي اخلامس للشباب، الذي ع      . واألفراد يف خمتلف أحناء العامل    

لقد حان الوقت للقضاء على العنف ضد النساء        ”: العام، كان الناشطون الشباب من كافة أحناء العامل واضحني يف رسالتهم          
، سجلت قاعدة بيانايت عن     2010نوفمرب  /ففي تشرين الثاين  . وتشارك الدول األعضاء بدورها يف هذا املسعى      . “!والفتيات

ته وآثاره، واليت تسجل أيضا السياسات والربامج اليت توضع ملكافحة هذه اآلفة، ما يربو علـى         نطاق العنف ضد املرأة وطبيع    
  . تقرير من احلكومات100

 من وضـع املشـاريع إىل       -ويربز احتفال هذا العام الدور الذي ميكن أن تقوم به أوساط األعمال التجارية                
وتقر . لقضاء على العنف، واعتناق مبادئ املسؤولية االجتماعية للشركات       تقدمي الدعم املايل املباشر إىل املنظمات اليت تعمل ل        

، وهي مبادرة أطلقها االتفاق العاملي التابع لألمم املتحدة وصندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة،                “مبادئ متكني املرأة  ”
 120عنف ضد املرأة، ويدعمها يف الوقت احلايل ما يربو علـى            بالتكاليف اليت يتكبدها قطاع األعمال التجارية من جراء ال        

، واالجتـار   “جرائم القتل من أجل الشـرف     ”يسمى   إلعالمية اليت تلقي الضوء على ما     ويتزايد عدد املنافذ ا   . شركة رائدة 
ومع ذلـك  . كني املرأةبالفتيات، والعنف اجلنسي يف الرتاعات، كما تنمي الوعي بشأن املنافع اليت تعود على اتمع بفضل مت   

إذ ميكن لقطاع الشركات أن يساعدنا على منع األشكال العديدة للعنف الذي ما زالت              . ما زال هناك الكثري مما يتعني عمله      
  .تواجهه النساء والفتيات يف املنازل واملدارس واملكاتب، ويف خميمات الالجئني وحاالت الرتاع

لعنف ضد املرأة، وشبكة القادة الرجال اليت أطلقتها يف العام املاضي،           إن محليت لالحتاد من أجل القضاء على ا         
والرسالة آخذة يف االنتشار ليس للعنف ضد النساء والفتيات مكان يف أي جمتمع،             . قد أوجدت قوة دفع ومشاركة حممودتني     

 مـن   -م الدويل، أحث اجلميع     ومبناسبة هذا اليو  . وجيب عدم التهاون بعد اآلن مع إفالت مرتكيب تلك اجلرائم من العقاب           
سؤولية عن القضاء علـى العنـف ضـد النسـاء           امل على االضطالع ب   -حكومات وجمتمع مدين وقطاع الشركات وأفراد       

  .والفتيات


