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 رسالة مبناسبة اليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة
 ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥

 
ةةصدددددددددد ن  ي  العنف ضددددددددددل ااة آ ةالامليآ  إن  ياانة أخال أةيخن   الان ء اا الناددددددددددي  ةالاملاي    

جبني جممل عيتني كيإن  ة قبن كربى  لى طةيق حتقاق الملن ان الشدددديولن ةاانوددددان ةاااددددمللاونة ةين  العنف  يف
يمل ثل يف  لم ا رتاف الةجيل اباادديةاآ اامللصدلن  -ضددل الناددي  ةالاملاي  يف كننال  و ةجزد اءد ا   ددليل 

 اين األسيسانةةالكةاون األصالن لل ة آة أخال واللن وو وايئل حقزق اإلخ
وو ا مللا  ونزيل ةصدددددزد أا ادوي   ةوو  نف  - ةميكو  ن يملخذ ةذا العنف   دددددكيد  ليلآ 

جنادددددا يف حيد  النزاال ةصدددددزد أا ءةاو األطايل  ةتشدددددزيال األ إلدددددي  الملنيسدددددلان ل     ةلملل اإل  ة 
 يإلدددي وادددللن سدددايسدددان   اقنة يلحق األذى ابلاةد ةلال  زالب بعالآ االى  لى األسدددة ةاعمل اة ةةز  أخال

إيلعنف ضددددددل ااة آ يةتبت  اددددددللملني  ةسددددددا خليلي اي واددددددللملي الاددددددللن ةالاددددددالةآ يف جممل عيتنية أخني خعا  
جممل ا ينا و  لاال الذكز ة ةالنادددددددي  يودددددددةن وعةضدددددددي  للعنف خملانن اللةق ااملعلدآ ال  خادددددددملخلوني  يف

 لنبقانو يف ةضا غري وملكيإئة
ل  تزايل ادةمل يم أبحل وظيةة ةذا العنفة إ عظ  النادددددددي  يملعةضدددددددو ةيف الادددددددنن اايضدددددددان  دددددددن 

للملحةش اءناا يف وةحلن وي وو حايهتوة ةأييت تزايل الكشف العلين وو جيخب الناي  وو مجاا اانيطق 
ةوو كيإن ااشددددددددي ح لاظنة حن  ةذ  ااشددددددددكلن ةيبني لل آ الةكي  النادددددددديئان  لى حاز الملحة  ةالز ا 

 ي   لى الملحةش ةالعنف يف كل وكينةالاءوني للقإل
 “إلنملحل إلهني  العنف ضددددددددل الناددددددددي  ةالاملاي ”ةيف ةذا العيم  أتيت محلن األو  ااملحلآ العياان  

اصدددددبلزا العي  ”لملادددددلت الإلدددددز   لى د  ني للنيجاي  ةاالاإعني ةاالاإعي   و حقزق ااة آ حت   دددددعي  
صددددددد   ةسددددددد  # اصدددددددلزا أيل   يإلدددددددي  ابللزن الربتقييل  الذ  ةلل ة “ابللزن الربتقييل: #اصدددددددلزا أيل   يإلدددددددي

لزن وزحل يةوز أا الملإلدديوو  لملزجاال  سدديلن ةاضددحن ةا  خال: ءب أهني  العنف ضددل الناددي  ةالاملاي   ةز
 حيد  ةلني مجاعي دة  خؤديالة

لاحتيد األة ةيب ةاألو  ااملحلآة  “تاددددددلات الإلددددددز ”ةلل لقا  ةذ  الةسدددددديلن صددددددلى يف وبيد آ  
و النيجاي  ةاالاإعني ةاالاإعي  ولازن يز ة  سدددددددددددددددا ك   ٥٠٠وددددددددددددددد  لال وبل  ا الرب وج  الذ     ةةذ
حقزق ااة آ وو  ن يودددددددددددددددبحزا  زاوددل تلاري يف وندديء.  ةجممل عدديهت  ةبلددلاهن ة غري  خددال  ةأن كددين ةددذا   و

ةلاي لةكن  ياانة ادسدددددددددددددددملث ي  األةيل كبريا  إنز صدددددددددددددددلري ابلنظة أا حن  اليجنة ةينبلا ا ملبي    زيا  
ميكنني حقي  ن خقزل أبخني خعا  يف  ي  يادددزد  العلل ةاااددديةاآ حن يمل كو خودددف سدددكيخني اامل ثلني  ةد

 يف الناي  ةالاملاي  وو العا  يف ولوو وو اخلزف ةالعنف ةوو اخعلام األوو يزواية

 

 


