
بمناسبة اليوم العالمي  ،نجوكا، وكيلة األمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة-رسالة من فومزيال مالمبو

 2018تشرين الثاني/نوفمبر  25للقضاء على العنف ضد المرأة، 

الخشية من االنتقام، وتأثير عدم تصديق النساء بهذا الشأن، والوصم  أدتالحقيقي للعنف ضد المرأة، إذ  الحجمما زلنا ال نعلم 

الحقيقي  الحجمإلى إسكات أصوات ماليين الناجيات من العنف وحجب  –وليس مرتكبيه–الذي تعاني منه الناجيات من العنف 

 منها. يعانينالنساء  تظللهذه التجارب الفظيعة التي 

(، و "ا#وأنا_أيض  ) ”MeToo#“ والناجيات، إلى جانب الحركات العالمية من قبيل، عملت الناشطات الفترة الماضيةوفي 

“#TimesUp”  انتهى_الوقت(، و#(“#BalanceTonPorc”  و“#NiUnaMenos”  و“HollaBack!”  و

“#TotalShutdown”  الناشطات تلك . وتعمل عالمية أخوات إلى حركة العزلة المفروضة على الناجياتتحويل على

، من المكاتب القيادة هاجميع للمساءلة، والكشف عن انتشار العنف على المستويات مرتكبي العنف والحركات على إخضاع

، وتطالب واتخاذ موقف مجموعة من المطالب بشأن المساءلة  االرفيعة وحتى المصانع. وتضع هذه الحركات العالمية حالي  

 قوق اإلنسان لجميع النساء والفتيات.وضمان ح ،بإنهاء اإلفالت من العقاب

والمبني  على النوع  االجتماعي  اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأةب لالحتفال اوقد حددت األمم المتحدة موضوع  

هذه األصوات وتضخيمها، . والهدف من ذلك هو تكريم (HearMeToo#) "سمعني: #ااالعالم برتقالي   لونلهذا العام، وهو "

سواء أكان صوت زوجة في بيتها، أو طالبة تتعرض إلساءة على يد معلمها، أو سكرتيرة في مكتب، أو امرأة رياضية، أو 

وة جمع هذه األصوات عبر المواقع والقطاعات ضمن حركة تضامن عالمية. وهي دع ومن ثم، حرفة تجاريةل تدريب في اولد  

ووضع الناجيات في مركز االستجابة. يجب أن يتغير التركيز من  ،لالستماع للناجيات وتصديقهن، وإنهاء ثقافة الصمت

 للمساءلة. مرتكبي العنفمصداقية الضحايا نحو السعي إلى إخضاع في التشكيك 

ا طبيعي اعما عانين منه على تكوين فهم أفضل  اويساعدنا تحدث النساء علن   ، أو حتى للمدى الذي جعل من التحرش الجنسي أمر 

ال مناص منه في حياة المرأة. كما أن االنتشار الواسع لهذه الظاهرة، بما في ذلك ضمن منظومة األمم  اتبريره بوصفه جزء  

يمكن تجاهله أو تحمله، واالقتصار على اإلبالغ عن  امزعج   اي  يوم ائ  ، أو شيثانويةالمتحدة، ساعد على جعلها تبدو ظاهرة 

 .الخبيثةالحاالت الفظيعة فقط. يجب أن تنتهي هذه الحلقة 

ه الغالبية العظمى من واج  يكذلك ألجهزة إنفاذ القانون. فمن الخطأ الشديد أال مهمة " هي دعوة  #اسمعني" لذا فإن حملة

والفتيات أي عواقب. وال يجري إبالغ الشرطة سوى عن عدد قليل من الحاالت؛ ويؤدي عدد أقل مرتكبي العنف ضد النساء 

من ذلك إلى توجيه اتهامات، وفي النهاية ال تصدر إدانات سوى بجزء يسير منها. يجب على أجهزة الشرطة والقضاء أن 

من خالل توفير عدد أكبر من الشرطيات  مثال   تتعامل مع البالغات بجدية، وأن تولي األولوية لسالمة الناجيات ورفاههن،

 للتعامل مع النساء الالتي يبلغن عن تعرضهن للعنف.

عن  انويجب أن تُِقر القوانين بأن التحرش الجنسي هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة، وانتهاك لحقوق اإلنسان، ويعبر

الحياة، من المدرسة إلى مكان العمل إلى األماكن العامة وعلى  يحدث في العديد من ميادينهو ، و ان حدوثهاالالمساواة ويعيد

، من قبيل اشبكة اإلنترنت. وإذا وفرت القوانين حماية للنساء في أماكن العمل الرسمية وغير الرسمية وللعامالت األشد ضعف  

عن اإلساءات، وكي  ان علن  فرصة أفضل لتلك العامالت كي يتحدث فستتوفرالالتي يعتمد أجرهن على البقشيش من الزبائن، 

من خالل قيامهم من تلقاء ذاتهم  احاسم   اأن يحققوا تأثير   كافة ويمكن ألصحاب العمل أنفسهم وفي البلدان تُسمع أصواتهن.

 مع اإلساءات. ابفرض معايير السلوك التي تعزز المساواة بين الجنسين وعدم التسامح إطالق  

وتقف هيئة األمم المتحدة للمرأة في طليعة الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وذلك من خالل 

الذي  وق األمم المتحدة االستئماني لدعم اإلجراءات المتخذة للقضاء على العنف ضد المرأةصندالعمل الذي نقوم به، ابتداء من 

المشتركة بين االتحاد األوروبي ‘ تسليط الضوء’بمبادرة  اماليين شخص في العام الماضي، ومرور   6استفاد منه أكثر من 

ر على اإلطالق في جهود القضاء على العنف ضد ، وهي أكبر استثمامليون يورو 500واألمم المتحدة والتي تبلغ قيمتها 

النساء والفتيات في العالم، وانتهاء  بعملنا المعني بتحقيق مدن آمنة وأماكن عامة آمنة. وإضافة إلى ذلك، نحن نعمل ضمن هيئة 

 أماكن عملنا نحن. األمم المتحدة للمرأة ومنظومة األمم المتحدة بصفة عامة للتصدي للتحرش الجنسي واالنتهاكات الجنسية في

 زالت أصواتهن ال تُسمع حتى اآلن.ما  النساء الالتي جميع وفي هذا العام، نحن نهدف، وبالتعاون معكم، إلى دعم 


