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  جلنة وضع املرأة
  الدورة السابعة واخلمسون

   ٢٠١٣مارس / آذار١٥-٤ 
  متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة

املـرأة عـام    ”  والدورة االستثنائية للجمعية العامة املعنونة      
يف  املساواة بـني اجلنـسني، والتنميـة، والـسالم          : ٢٠٠٠

ــادي والعــــــشرين  ــرن احلــــ ــداف : “القــــ ــذ األهــــ تنفيــــ
واإلجراءات الواجـب اختاذهـا يف جمـاالت         الستراتيجية  ا

        واختاذ مزيد من اإلجراءات واملبادرات االهتمام احلامسة 
ــة             ــي منظم ــضحايا، وه ــة بال ــة للدراســات املتعلق ــة العاملي ــن اجلمعي ــدم م ــان مق بي

  مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي ذات  حكومية  غري
  

مـن    ٣٧ و   ٣٦م البيـان التـايل، الـذي جيــري تعميمـه وفقـاً للفقـرتني                تلقى األمـني العـا      
   . ١٩٩٦/٣١االقتصادي واالجتماعي  قرار اجمللس 
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  انــيـب    
حلقــوق  وهـو يـشكل انتـهاكا    . العنـف ضـد املـرأة جرميـة منتـشرة يف مجيـع أحنـاء العـامل          
عمريـة أو جغرافيـة      نيـة أو    اقتصادية أو ثقافية أو دي     - وال يعرف أي حدود اجتماعية    . اإلنسان
ــا مــا تتــضرر املــرأة مــن احلرمــان االقتــصادي    . أو غريهــا وحتــرم يف بعــض . واالجتمــاعي وغالب

تقــع ضــحية للجــرائم املرتكبــة ضــد  وكــثريا مــا . األمــاكن مــن احلــصول علــى التعلــيم األساســي
ــسانية، وال ــضررة مــن    اإلن ــدان املت ــسلحة  ســيما يف البل ــر . الرتاعــات امل ــل امل ــة  ومتث ــسبة بالغ أة ن

ــشعوب األصــلية،     االرتفــاع يف إحــصاءات ضــحايا العنــف    ــائلي، والعنــف األســري بــني ال الع
وتتعــرض املــرأة لتقطيــع أوصــاهلا أو للتــشويه أو حــىت  . اجلنــسي واالعتــداء اجلنــسي، والتحــرش 

واملـرأة  . محاية شرف اآلخـرين، وعلـى وجـه اخلـصوص شـرف الرجـال              داع بدعوى    للقتل بال 
عرضــة أيــضا خلطــر الوقــوع ضــحية لالجتــار بالبــشر الــذي يــؤدي إىل االســتغالل     ر هــي األكثــ
وهــي تتعــرض أيــضا للعنــف يف مكــان العمــل؛ وتتعــرض   . أو االســتغالل يف العمــل/و اجلنــسي 

املوجـودات يف    وتكون النـساء    . للعنف يف البغاء، وكذلك عندما تشتغل باجلنس بشكل قانوين         
والعنـف ضـد املـرأة      . أيـضا  ات أخرى ضحايا للعنـف هـن        السجون ومراكز االحتجاز ومؤسس   

وإن كـان   (اهتماما كـبريا يـستحقه       هو من أكثر أشكال اإليذاء انتشارا يف العامل، وقد اجتذب           
والعنف اجلنسي، ولذا ال تـزال هنـاك فجـوات يف            جل هذا االهتمام منصّبا على العنف العائلي        

نــاك فجــوات يف سـبل مكافحتنــا ألشــكال العنــف  تــزال ه معارفنـا، والــشيء اخلطــري هــو أنـه ال   
   ). األخرى
الدراسـات   وميثل اإليذاء بصفة عامة، وإيذاء املرأة على وجه خـاص، جمـايل اهتمـام يف                  

اإلنــسان ضــحية  ويتمثــل هــذا الفــرع العلمــي يف الدراســة العلميــة لوقــوع   . املتعلقــة بالــضحايا
النــساء كــضحايا للعنــف   العالقــات بــني ) علــى ســبيل املثــال ال احلــصر (لإليــذاء، مبــا يف ذلــك  

والتعـامالت بـني الـضحايا مـن النـساء           والرجال كمرتكبني له؛ وآثار ذلك العنـف علـى املـرأة؛            
؛ وفعاليــة  )العــامون، واحملــاكم، والــسجون   أي الــشرطة، واملــدعون  (ونظــام العدالــة اجلنائيــة   

ت املتعلقـة بالـضحايا كـذلك منـع     وتـشمل الدراسـا   . املساعدة والرعايـة املقـدمتني إىل الـضحايا    
ــل البحــث اهلــادف إىل    ــذاء، مث ــرأة   اإلي ــع العنــف ضــد امل ــضحايا  . من ــة ب ويف الدراســات املتعلق

جمموعة ميكن حتديـدها مـن األشـخاص الـذين تعرضـوا لـألذى علـى حنـو                   اجلرمية، تكون النساء    
 الرمسيـة للجرميـة،    مباشر على يد جناة يكونون، وفـق مـا تـشري إليـه اإلحـصاءات               مباشر أو غري    

ــالرغم مــن االهتمــام بدراســة الــضحايا، تظــل الدراســات    . أغلــب األحيــان مــن الرجــال  يف  وب
ــار جــدل يف رأي بعــض املعلقــني       ــه مث املنــتمني إىل  املتعلقــة بالــضحايا كفــرع علمــي قــائم بذات

علقــة الدراســات األوىل املت وميكــن إرجــاع ذلــك اجلــدل، بدرجــة كــبرية، إىل . احلركــة النــسائية
وبـالرغم مـن أن الغـرض مـن هـذا البيـان        . بالضحايا اليت غذت مفهوم إلقاء اللوم على الضحية      
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اجلـدل، جتـدر اإلشـارة إىل أن الكـثري مـن النـاس،               ليس هو دحض احلجج اليت يقوم عليها هـذا          
يف البلــدان املتقدمــة النمــو، عنــدما ُيــسألون عــن االعتــداء   مــن الــذكور واإلنــاث علــى الــسواء، 

. يعتقـدون أن بعـض الـضحايا يـدفعن اجلـاين إىل ارتكـاب فعلتـه                نسي على النساء يتبّين أهنم      اجل
مـن الـسكان ال يزالـون يلقـون بـاللوم علـى املـرأة عنـدما تتعـرض للعنـف                      وبالتايل، فهناك نسبة    

وباملثل، فإن بعض الناس ما زالـوا يؤمنـون بـأن العنـف املمـارس ضـد املـرأة يف حرمـة                       . اجلنسي
والـدعوة   وعلى العكس من ذلـك، تـضافر جمـاال البحـث            . هو مسألة خاصة  ) أو األسرة (ت  البي 

يف ) املتعلقـة بالـضحايا    ومها جماالن يعمل فيهما بنشاط أعضاء من اجلمعيـة العامليـة للدراسـات              (
   . مجيع أحناء العامل من أجل لفت االنتباه إىل العنف ضد املرأة

العنـف    املتعلقـة بالـضحايا علـى حنـو ال لـبس فيـه أن                وتعلن اجلمعية العامليـة للدراسـات       
تكلفـة اقتـصادية    وتالحظ أن العنف ضد املرأة يكبـد اجملتمـع    . خطأ) أيا كان شكله  (ضد املرأة   

تـرّوج اجلمعيـة العامليـة       ولـذلك، وخالفـا لفكـرة إلقـاء اللـوم علـى الـضحية،               . واجتماعية هائلـة  
   ): اليت ال جدال فيها(األساسية  تالية من القيم للدراسات املتعلقة بالضحايا للمجموعة ال

   . كل ضرب من ضروب العنف ضد املرأة غري مقبول  •  
   . جلميع النساء احلق يف التحرر من العنف واخلوف من العنف  •  
يف احلريـة    العنف املمارس ضد املرأة يسلبها كرامتها ويعـوق متتعهـا حبقيهـا األساسـيني                 •  

   . والعدالة
أعمـال   اجلمعية العامليـة للدراسـات املتعلقـة بالـضحايا ضـرورة حماسـبة مـرتكيب                وتؤكد    

مـن املـسؤولية عـن       العنف ضد املرأة على عنفهم، وتؤكد وجوب عدم الـسماح هلـم بالتـهرب               
   . استخدامهم للعنف

التنميــة  وتعتــرف اجلمعيــة العامليــة للدراســات املتعلقــة بالــضحايا بالــصلة الواضــحة بــني   
والتخلــف وانعــدام  ية واجلرميــة، مبــا يف ذلــك العنــف ضــد املــرأة، وتعتــرف بــأن الفقــر  االقتــصاد

واالقتصادية اليت تعاين منها املـرأة يف        الفرص أمور وثيقة الصلة بأوجه عدم املساواة االجتماعية         
   . اجملتمعات
تعلقــة امل ويف إطــار تعزيــز األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، تــرى اجلمعيــة العامليــة للدراســات   

أو تـربط بـني   /اجلرميـة، و  بالضحايا صالت مباشرة، وإن كانت معقدة، تربط بني التنمية وآثار         
ولألمــم . الدوليــة والتنميــة املــستدامة األعمــال الفنيــة والتقنيــة الــيت يقــوم هبــا خمتلــف املؤســسات 

ي لـيس فقـط     للمجتمع الدويل الرامية إىل التـصد      املتحدة دور رئيسي يف حتسني اجلهود املنسقة        
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 منـع العنـف يف      وينبغـي إدمـاج   . السليب هلذا العنف على التنمية     للعنف ضد املرأة بل أيضا لألثر       
  . مبادرات التنمية

علــى  وتــشجع اجلمعيــة العامليــة للدراســات املتعلقــة بالــضحايا وكــاالت األمــم املتحــدة   
ــة         ــدى املنظمــات غــري احلكومي ــذ املتاحــة ل ــدرات التنفي ــن اخلــربة وق ــادة االســتفادة م ــن  زي وم

ــوافرة لــديها ملــساعدة النــساء واألطفــال احملتــاجني، وال    . نــاجني/كــضحايا ســيما  القــدرات املت
فهنــاك الكــثري مــن احلكمــة  وحتــث اجلمعيــة علــى التوســع يف إشــراك املنظمــات غــري احلكوميــة، 

وتؤمن اجلمعية أيضا بأنـه بإمكاننـا معـا          . لعملية لدى أفراد ملتزمني ومؤسسات ملتزمة     واخلربة ا 
والــوطين واحمللــي وأن نقــوم بالتحــسني احلقيقــي   أن نعــزز ســيادة القــانون علــى الــصعد الــدويل  

   . للنتائج العملية لصاحل املرأة وأطفاهلا
كــضحية   أن حقــوق املــرأة وتــرى اجلمعيــة العامليــة للدراســات املتعلقــة بالــضحايا أيــضا  

اختــاذ اإلجــراءات  ليــست حمــض مثــل عليــا جوفــاء، بــل هــي مبــادئ توجيهيــة إلزاميــة مــن أجــل 
وهـو الـسياق الـذي حيتـل         ويف سياق تعزيز التنمية املستدامة علـى وجـه اخلـصوص،            . الضرورية

قـة بالـضحايا   العامليـة للدراسـات املتعل   مكانة بارزة على جدول األعمال الدويل، تدعو اجلمعيـة   
وسياسات وممارسات مناسـبة مـن أجـل إعطـاء املـرأة             مجيع الدول إىل اعتماد وتنفيذ تشريعات       

ولـن تتحقـق حينـذاك العدالـة بالنـسبة للمـرأة        . وتقـدمي املـساعدة هلـا      الضحية صـوتا، ومحايتـها،      
ناجيـات،  ال/احمللية فحسب، بل وسيكون باإلمكان آنذاك إشراك الـضحايا         وأطفاهلا، وجمتمعاهتا   

التأمت جروحهن وأُدجمـن، علـى حنـو كامـل كـشريكات علـى قـدم املـساواة يف التنميـة                     اللوايت  
املـسكوت   املستدامة، وستصبحن جزءا من احلل بدال من أن تشكلن جزءا من املـشكل املـزمن                 

خرباء يـضم احلكومـات    وحنن ندعو على وجه التحديد إىل إنشاء فريق       . عنه يف أغلب األحيان   
التنفيــذ احملــدد إلعــالن مبــادئ  نظمــات غــري احلكوميــة اخلــبرية والــضحايا، مــن أجــل دراســة وامل

   . استعمال السلطة العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف 
املـرأة   وترى اجلمعية العاملية للدراسات املتعلقة بالضحايا أن القـضاء علـى العنـف ضـد                  

واألوسـاط الدينيـة    اما قويني من داخل احلكومات واجملتمـع املـدين      حتد عاملي يتطلب قيادة والتز    
مبــا يف (خاصــة مبنــع اجلرميــة  وتــدعو اجلمعيــة أيــضا الــدول إىل وضــع وتنفيــذ تــدابري . واجلمهــور

 وإحداث تكامل بني اسـتراتيجيات      ٦٥/٢٢٨  وفقا لقرار اجلمعية العامة     ) ذلك مكافحة العنف  
   . واإلنصاف وتعزيز فرص حتقيق التنمية املستدامة عدالة منع اجلرمية من أجل النهوض بال

ضـد   وعالوة على ذلك، أيدت دول عديدة اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز                  
وينبغــي ). ١٩٩٣(  املــرأة وتعهــد قادهتــا بالعمــل وفقــا إلعــالن القــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة 

أجل منـع العنـف ضـد املـرأة؛           من   “اية الواجبة العن”لتزمني هبذين الصكني أن يبذلوا      ألولئك امل 
  .فالة تقدمي اجلناة إىل العدالةوك الناجيات منه؛ /االعتداء   وتقدمي اخلدمات إىل ضحايا
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ــرأة كــضحية         ــأن مــصاحل امل ــة للدراســات املتعلقــة بالــضحايا ب ــة العاملي وتعتــرف اجلمعي
ولكنـها تـشري      واإلجـراءات،    تشكل األساس الصلب لإلصـالح يف القـانون، والـسياسة العامـة،            

ــه     ــذي جيــب عمل ــاك الكــثري ال ــزال هن ــه ال ي ــضا إىل أن ــرأة  . أي ــالعنف ضــد امل ــشرا   ف ــا زال منت م
اجلمعيـة العامليـة للدراسـات       وحتـث   . ومترسخا بطريقة ممنهجة وثقافية يف الكثري مـن اجملتمعـات         

   . العنف املتعلقة بالضحايا على عدم التسامح مطلقا إزاء هذا 
ــد   إلحــداث ) مــن بــني نتــائج أخــرى   ( اختــاذ اخلطــوات امللموســة أمــرا ضــروريا     ويع

. املـرأة  السياسية الالزمة للحد من العنـف ضـد          - الثقافية واالجتماعية  - التغيريات االجتماعية  
سـلبا علـى املـرأة،      وال تقع املسؤولية عن التصدي للعنف ضد املرأة واملسائل األخرى اليت تؤثر             

وإمكانيــة اللجــوء إىل القــضاء،  لعمــل الالئــق، والــصحة والرعايــة، واإلســكان، مثــل التعلــيم، وا
فــإذا أريــد . قطاعــات جمتمعاتنــا احملليــة وتــوفري احلمايــة ألطفاهلــا، علــى عــاتق قطــاع واحــد مــن  

ضحية للعنف وسائر أشـكال اإليـذاء، مـن األمهيـة            للمرأة أن تكون آمنة وأن ُيحد من وقوعها         
  .معا اء النظام مبكان أن تعمل كل أجز

وعلــى الــرغم مــن أمهيــة حتديــد اجملــاالت الــيت ال تفــي الــدول فيهــا بالتزاماهتــا املتعلقــة       
هنــاك  مبكافحـة العنـف ضــد املـرأة، تــشري اجلمعيـة العامليــة للدراسـات املتعلقــة بالـضحايا إىل أن        

اإلصــالح   وهــذه املمارســات اجليــدة معروفــة يف. الكــثري مــن أمثلــة املمارســات اجليــدة الدوليــة 
؛ ويف املالحقـة  )الـسالمة  مبا يف ذلك التوعية وتوفري احلماية وتعزيز  (اهليكلي؛ ويف سياق الوقاية     

مبـا يف ذلـك   (عمليـة تقـدمي املـساعدة     ؛ ويف )مبا يف ذلك معاجلة أسباب إعـادة اإليـذاء     (القضائية  
ارســات اجليــدة علــى وجــه  وينبغــي أن تنفــذ املم ). املعاونــة العمليــة واملــساعدة املاليــة والعــالج 

االعتبــار أنــه ســيكون مــن غــري املالئــم جتاهــل البنيــات   االســتعجال ولكــن أيــضا مــع األخــذ يف 
   . واالقتصادية والتكنولوجية يف أي سياق وطين حمدد السياسية واالجتماعية 

وتقـر   . ومينع العنف النساء وأطفاهلن من التمتـع باحليـاة كمـواطنني علـى قـدم املـساواة                  
للدراسـات   مثـل املعهـدين الـدوليني     (معية العامليـة للدراسـات املتعلقـة بالـضحايا وشـركاؤها            اجل

بـأن آثـار العنـف ضـد         ) املتعلقة بالضحايا التابعني جلامعة تلربغ هبولندا وجامعة توكيوا باليابـان         
يف ذلــك الــصحة والــسكن   املــرأة وطــرق التــصدي لــه تــشمل طائفــة واســعة مــن املــسائل، مبــا    

وتؤمن اجلمعية بـأن    . اإلمنائية لأللفية  ، وهي كلها أمور بارزة يف احلوار بشأن األهداف          والعمل
اإلنسان، وبالتايل ينبغي التعامل معـه يف إطـار خـاص            العنف ضد املرأة هو قضية متعلقة حبقوق        

   .حبقوق اإلنسان
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	متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة
	والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية، والسلام في القرن الحادي والعشرين“: تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والإجراءات الواجب اتخاذها في مجالات الاهتمام الحاسمة واتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات

	بيان مقدم من الجمعية العالمية للدراسات المتعلقة بالضحايا، وهي منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
	تلقى الأمين العام البيان التالي، الذي يجـري تعميمه وفقاً للفقرتين 36 و 37 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31. 
	بـيــان
	العنف ضد المرأة جريمة منتشرة في جميع أنحاء العالم. وهو يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان. ولا يعرف أي حدود اجتماعية - اقتصادية أو ثقافية أو دينية أو عمرية أو جغرافية أو غيرها. وغالبا ما تتضرر المرأة من الحرمان الاقتصادي والاجتماعي. وتحرم في بعض الأماكن من الحصول على التعليم الأساسي. وكثيرا ما تقع ضحية للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ولا سيما في البلدان المتضررة من النزاعات المسلحة. وتمثل المرأة نسبة بالغة الارتفاع في إحصاءات ضحايا العنف العائلي، والعنف الأسري بين الشعوب الأصلية، والاعتداء الجنسي، والتحرش الجنسي. وتتعرض المرأة لتقطيع أوصالها أو للتشويه أو حتى للقتل بلا داع بدعوى حماية شرف الآخرين، وعلى وجه الخصوص شرف الرجال. والمرأة هي الأكثر عرضة أيضا لخطر الوقوع ضحية للاتجار بالبشر الذي يؤدي إلى الاستغلال الجنسي و/أو الاستغلال في العمل. وهي تتعرض أيضا للعنف في مكان العمل؛ وتتعرض للعنف في البغاء، وكذلك عندما تشتغل بالجنس بشكل قانوني. وتكون النساء الموجودات في السجون ومراكز الاحتجاز ومؤسسات أخرى ضحايا للعنف هن أيضا. والعنف ضد المرأة هو من أكثر أشكال الإيذاء انتشارا في العالم، وقد اجتذب اهتماما كبيرا يستحقه (وإن كان جل هذا الاهتمام منصبّا على العنف العائلي والعنف الجنسي، ولذا لا تزال هناك فجوات في معارفنا، والشيء الخطير هو أنه لا تزال هناك فجوات في سبل مكافحتنا لأشكال العنف الأخرى). 
	ويمثل الإيذاء بصفة عامة، وإيذاء المرأة على وجه خاص، مجالي اهتمام في الدراسات المتعلقة بالضحايا. ويتمثل هذا الفرع العلمي في الدراسة العلمية لوقوع الإنسان ضحية للإيذاء، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) العلاقات بين النساء كضحايا للعنف والرجال كمرتكبين له؛ وآثار ذلك العنف على المرأة؛ والتعاملات بين الضحايا من النساء ونظام العدالة الجنائية (أي الشرطة، والمدعون العامون، والمحاكم، والسجون)؛ وفعالية المساعدة والرعاية المقدمتين إلى الضحايا. وتشمل الدراسات المتعلقة بالضحايا كذلك منع الإيذاء، مثل البحث الهادف إلى منع العنف ضد المرأة. وفي الدراسات المتعلقة بضحايا الجريمة، تكون النساء مجموعة يمكن تحديدها من الأشخاص الذين تعرضوا للأذى على نحو مباشر أو غير مباشر على يد جناة يكونون، وفق ما تشير إليه الإحصاءات الرسمية للجريمة، في أغلب الأحيان من الرجال. وبالرغم من الاهتمام بدراسة الضحايا، تظل الدراسات المتعلقة بالضحايا كفرع علمي قائم بذاته مثار جدل في رأي بعض المعلقين المنتمين إلى الحركة النسائية. ويمكن إرجاع ذلك الجدل، بدرجة كبيرة، إلى الدراسات الأولى المتعلقة بالضحايا التي غذت مفهوم إلقاء اللوم على الضحية. وبالرغم من أن الغرض من هذا البيان ليس هو دحض الحجج التي يقوم عليها هذا الجدل، تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الناس، من الذكور والإناث على السواء، في البلدان المتقدمة النمو، عندما يُسألون عن الاعتداء الجنسي على النساء يتبيّن أنهم يعتقدون أن بعض الضحايا يدفعن الجاني إلى ارتكاب فعلته. وبالتالي، فهناك نسبة من السكان لا يزالون يلقون باللوم على المرأة عندما تتعرض للعنف الجنسي. وبالمثل، فإن بعض الناس ما زالوا يؤمنون بأن العنف الممارس ضد المرأة في حرمة البيت (أو الأسرة) هو مسألة خاصة. وعلى العكس من ذلك، تضافر مجالا البحث والدعوة (وهما مجالان يعمل فيهما بنشاط أعضاء من الجمعية العالمية للدراسات المتعلقة بالضحايا) في جميع أنحاء العالم من أجل لفت الانتباه إلى العنف ضد المرأة. 
	وتعلن الجمعية العالمية للدراسات المتعلقة بالضحايا على نحو لا لبس فيه أن العنف ضد المرأة (أيا كان شكله) خطأ. وتلاحظ أن العنف ضد المرأة يكبد المجتمع تكلفة اقتصادية واجتماعية هائلة. ولذلك، وخلافا لفكرة إلقاء اللوم على الضحية، تروّج الجمعية العالمية للدراسات المتعلقة بالضحايا للمجموعة التالية من القيم الأساسية (التي لا جدال فيها): 
	• كل ضرب من ضروب العنف ضد المرأة غير مقبول. 
	• لجميع النساء الحق في التحرر من العنف والخوف من العنف. 
	• العنف الممارس ضد المرأة يسلبها كرامتها ويعوق تمتعها بحقيها الأساسيين في الحرية والعدالة. 
	وتؤكد الجمعية العالمية للدراسات المتعلقة بالضحايا ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة على عنفهم، وتؤكد وجوب عدم السماح لهم بالتهرب من المسؤولية عن استخدامهم للعنف. 
	وتعترف الجمعية العالمية للدراسات المتعلقة بالضحايا بالصلة الواضحة بين التنمية الاقتصادية والجريمة، بما في ذلك العنف ضد المرأة، وتعترف بأن الفقر والتخلف وانعدام الفرص أمور وثيقة الصلة بأوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها المرأة في المجتمعات. 
	وفي إطار تعزيز الأهداف الإنمائية للألفية، ترى الجمعية العالمية للدراسات المتعلقة بالضحايا صلات مباشرة، وإن كانت معقدة، تربط بين التنمية وآثار الجريمة، و/أو تربط بين الأعمال الفنية والتقنية التي يقوم بها مختلف المؤسسات الدولية والتنمية المستدامة. وللأمم المتحدة دور رئيسي في تحسين الجهود المنسقة للمجتمع الدولي الرامية إلى التصدي ليس فقط للعنف ضد المرأة بل أيضا للأثر السلبي لهذا العنف على التنمية. وينبغي إدماج منع العنف في مبادرات التنمية. 
	وتشجع الجمعية العالمية للدراسات المتعلقة بالضحايا وكالات الأمم المتحدة على زيادة الاستفادة من الخبرة وقدرات التنفيذ المتاحة لدى المنظمات غير الحكومية ومن القدرات المتوافرة لديها لمساعدة النساء والأطفال المحتاجين، ولا سيما كضحايا/ناجين. وتحث الجمعية على التوسع في إشراك المنظمات غير الحكومية، فهناك الكثير من الحكمة والخبرة العملية لدى أفراد ملتزمين ومؤسسات ملتزمة. وتؤمن الجمعية أيضا بأنه بإمكاننا معا أن نعزز سيادة القانون على الصعد الدولي والوطني والمحلي وأن نقوم بالتحسين الحقيقي للنتائج العملية لصالح المرأة وأطفالها. 
	وترى الجمعية العالمية للدراسات المتعلقة بالضحايا أيضا أن حقوق المرأة كضحية ليست محض مثل عليا جوفاء، بل هي مبادئ توجيهية إلزامية من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية. وفي سياق تعزيز التنمية المستدامة على وجه الخصوص، وهو السياق الذي يحتل مكانة بارزة على جدول الأعمال الدولي، تدعو الجمعية العالمية للدراسات المتعلقة بالضحايا جميع الدول إلى اعتماد وتنفيذ تشريعات وسياسات وممارسات مناسبة من أجل إعطاء المرأة الضحية صوتا، وحمايتها، وتقديم المساعدة لها. ولن تتحقق حينذاك العدالة بالنسبة للمرأة وأطفالها، ومجتمعاتها المحلية فحسب، بل وسيكون بالإمكان آنذاك إشراك الضحايا/الناجيات، اللواتي التأمت جروحهن وأُدمجن، على نحو كامل كشريكات على قدم المساواة في التنمية المستدامة، وستصبحن جزءا من الحل بدلا من أن تشكلن جزءا من المشكل المزمن المسكوت عنه في أغلب الأحيان. ونحن ندعو على وجه التحديد إلى إنشاء فريق خبراء يضم الحكومات والمنظمات غير الحكومية الخبيرة والضحايا، من أجل دراسة التنفيذ المحدد لإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة. 
	وترى الجمعية العالمية للدراسات المتعلقة بالضحايا أن القضاء على العنف ضد المرأة تحد عالمي يتطلب قيادة والتزاما قويين من داخل الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الدينية والجمهور. وتدعو الجمعية أيضا الدول إلى وضع وتنفيذ تدابير خاصة بمنع الجريمة (بما في ذلك مكافحة العنف) وفقا لقرار الجمعية العامة 65/228 وإحداث تكامل بين استراتيجيات منع الجريمة من أجل النهوض بالعدالة والإنصاف وتعزيز فرص تحقيق التنمية المستدامة. 
	وعلاوة على ذلك، أيدت دول عديدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعهد قادتها بالعمل وفقا لإعلان القضاء على العنف ضد المرأة (1993). وينبغي لأولئك الملتزمين بهذين الصكين أن يبذلوا ”العناية الواجبة“ من أجل منع العنف ضد المرأة؛ وتقديم الخدمات إلى ضحايا الاعتداء/الناجيات منه؛ وكفالة تقديم الجناة إلى العدالة.
	وتعترف الجمعية العالمية للدراسات المتعلقة بالضحايا بأن مصالح المرأة كضحية تشكل الأساس الصلب للإصلاح في القانون، والسياسة العامة، والإجراءات، ولكنها تشير أيضا إلى أنه لا يزال هناك الكثير الذي يجب عمله. فالعنف ضد المرأة ما زال منتشرا ومترسخا بطريقة ممنهجة وثقافية في الكثير من المجتمعات. وتحث الجمعية العالمية للدراسات المتعلقة بالضحايا على عدم التسامح مطلقا إزاء هذا العنف. 
	ويعد اتخاذ الخطوات الملموسة أمرا ضروريا (من بين نتائج أخرى) لإحداث التغييرات الاجتماعية - الثقافية والاجتماعية - السياسية اللازمة للحد من العنف ضد المرأة. ولا تقع المسؤولية عن التصدي للعنف ضد المرأة والمسائل الأخرى التي تؤثر سلبا على المرأة، مثل التعليم، والعمل اللائق، والصحة والرعاية، والإسكان، وإمكانية اللجوء إلى القضاء، وتوفير الحماية لأطفالها، على عاتق قطاع واحد من قطاعات مجتمعاتنا المحلية. فإذا أريد للمرأة أن تكون آمنة وأن يُحد من وقوعها ضحية للعنف وسائر أشكال الإيذاء، من الأهمية بمكان أن تعمل كل أجزاء النظام معا.
	وعلى الرغم من أهمية تحديد المجالات التي لا تفي الدول فيها بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، تشير الجمعية العالمية للدراسات المتعلقة بالضحايا إلى أن هناك الكثير من أمثلة الممارسات الجيدة الدولية. وهذه الممارسات الجيدة معروفة في الإصلاح الهيكلي؛ وفي سياق الوقاية (بما في ذلك التوعية وتوفير الحماية وتعزيز السلامة)؛ وفي الملاحقة القضائية (بما في ذلك معالجة أسباب إعادة الإيذاء)؛ وفي عملية تقديم المساعدة (بما في ذلك المعاونة العملية والمساعدة المالية والعلاج). وينبغي أن تنفذ الممارسات الجيدة على وجه الاستعجال ولكن أيضا مع الأخذ في الاعتبار أنه سيكون من غير الملائم تجاهل البنيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية في أي سياق وطني محدد. 
	ويمنع العنف النساء وأطفالهن من التمتع بالحياة كمواطنين على قدم المساواة. وتقر الجمعية العالمية للدراسات المتعلقة بالضحايا وشركاؤها (مثل المعهدين الدوليين للدراسات المتعلقة بالضحايا التابعين لجامعة تلبرغ بهولندا وجامعة توكيوا باليابان) بأن آثار العنف ضد المرأة وطرق التصدي له تشمل طائفة واسعة من المسائل، بما في ذلك الصحة والسكن والعمل، وهي كلها أمور بارزة في الحوار بشأن الأهداف الإنمائية للألفية. وتؤمن الجمعية بأن العنف ضد المرأة هو قضية متعلقة بحقوق الإنسان، وبالتالي ينبغي التعامل معه في إطار خاص بحقوق الإنسان.

