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  جلنة وضع املرأة
  الدورة السابعة واخلمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار١٥-٤
متابعـــة املـــؤمتر العـــاملي الرابـــع املعـــين بـــاملرأة والـــدورة 

: ٢٠٠٠املرأة عام ”االستثنائية للجمعية العامة املعنونة 
ــة والـــسالم يف القـــرن    املـــساواة بـــني اجلنـــسني والتنميـ

يجية تنفيـــذ األهـــداف االســـترات: “احلـــادي والعـــشرين
واإلجـــراءات الواجـــب اختاذهـــا يف جمـــاالت االهتمـــام  

         واختاذ مزيد من اإلجراءات واملبادرات،احلامسة
ــن        ــدم م ــان مق ــة،  بي ــرأة املغربي ــراء للم ــدى الزه ــو  ومنت ــه ــة  ةمنظم  غــري حكومي

  مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي ذات
  

 من قـرار    ٣٧ و   ٣٦ري تعميمه وفقا للفقرتني     تلقى األمني العام البيان التايل، الذي جي        
  .١٩٩٦/٣١اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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  بيان    
  

إننــا يف هــذا التــصريح الــذي نــشارك مــن خاللــه يف الــدورة الــسابعة واخلمــسني للجنــة   
ال  واليت خصصت ملوضوع حماربة كافة أشـك       وضع املرأة لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي     

ننوه باجلهود األممية املبذولة يف هذا الـصدد فإننـا نـثري االنتبـاه         العنف ضد النساء والفتيات، وإذ    
زالت طويلة بالنظر إىل تشعب وتعدد أنواع العنـف املـبين علـى النـوع مـن عنـف         أن الطريق ال  

  .نفسي إىل جسدي ولفظي وجنسي
لـشعور باإلحبــاط وغيــاب  إن العنـف ضــد النـساء أصــبح ظــاهرة عامليـة يف ظــل تزايــد ا     

اإلنــسانية واملبــادئ الدينيــة، فهــو ال يقتــصر علــى جمتمــع بذاتــه بــل أصــبح ظــاهرة تعــاين منــها     
  .اجملتمعات مجيعا سواء شرقية أو غربية متخلفة أو متقدمة

فــاملرأة حــني ختــضع لعنــف ممنــهج فإهنــا تفقــد إنــسانيتها الــيت هــي هبــة اهللا، وبفقــداهنا      
إن من حـق كـل إنـسان أال يتعـرض للعنـف            . ور بناء هلا يف حركة احلياة     إلنسانيتها ينتفي أي د   

ــار ذلــك مــن حقــوق اإلنــسان       أو ن يعامــل علــى قــدم املــساواة مــع غــريه مــن بــين البــشر باعتب
 ويرقـى،   األساسية اليت متثـل حقيقـة الوجـود اإلنـساين وجـوهره الـذي بـه ومـن خاللـه يتكامـل                     

ــوق    ــذه احلقـ ــدر هـ ــدما هتـ ــإوعنـ ــس فـ ــدور اإلنـ ــمحالل،  ن الـ ــسقوط واالضـ ــيؤول إىل الـ اين سـ
مت التضحية حبقوق املـرأة األساسـية ويف الطليعـة حقهـا             تستقيم احلياة وتؤيت أكلها فيما لو      ولن

باحليــاة واألمــن والكرامــة، والعنــف أو التهديــد بــه يقتــل اإلبــداع مــن خــالل خلقــه ملناخــات     
  . يالحق املرأة يف كل مكانياخلوف والرعب الذ

افة أنواعه كالعنف الشخصي واملرتيل وعنـف العـادات والتقاليـد اخلاطئـة             إن العنف بك    
يتطلب تـشريعات قانونيـة وثقافيـة جمتمعيـة حتـول دون اسـتمراريته لـضمان                 ... وعنف السلطة 

ذلك احلق يف اللجوء لسبل اإلنصاف والتعويض القـانوين، واحلـصول علـى              يف تطور اجملتمع مبا  
 .واحلماية من الدول ومؤسسات اجملتمع املدينالتعليم والرعاية الصحية، 

إن الــسياسات العامــة املرتبطــة مبحاربــة العنــف جيــب أن تتجــه إىل األســباب احلقيقيــة      
ن مـن شـأن ذلـك       تقتصر علـى التـصدي للنتـائج أل        ن ال أاملؤدية للعنف ضد النساء ومعاجلتها و     

نعاجلهـا مـن املنبـع والـيت ميكـن          نقف على األسـباب احلقيقيـة و       دام مل  حيد من الظاهرة ما    ال أن
 الـدويل إىل نـوع مـن        املنـتظم ونريـد أن نـثري انتبـاه        ...  فقـر واألميـة واملخـدرات     تلخيصها يف ال  

مل تكـن اجلهـود املبذولـة يف هـذا           العنف الذي ميارس ضد النساء والذي هو يف تنام مضطرد إذ          
جلنسي والذي يشكل االجتـار     الصدد كافية للحؤول دون تناميه وتطوره ويتعلق األمر بالعنف ا         
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 دون اختـاذ إجـراءات صــارمة    الــدويلبالنـساء أبـشع صـوره وهــو الـذي يـتم أمــام أعـني املنـتظم       
  .للحد من هذا النوع من العبودية اليت نعيشها يف األلفية الثالثة

إن حماربة العنف عملية متكاملة تتآزر فيها أنظمة التشريع القـانوين واحلمايـة القـضائية                 
ويف هــذا الــسياق . فــة االجتماعيــة والنمــو االقتــصادي واالســتقرار الــسياسي الــدميقراطي والثقا

نقترح تبين سياسة أممية هتدف للوقاية من العنف ضد النساء ليس عن طريق احلمـالت املومسيـة                 
تثبت جدواها، بل جيب تفعيل املقاربة الثقافية الوقائية اليت تعمـل علـى تـشكيل الـوعي،             اليت مل 

  . هذا الصدد لدور اإلعالم يف تكريس الصورة النمطية للمرأةونشري يف
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