
ھیئة األمم المتحدة للمرأة تحشد شركاءھا للوقوف ضد العنف الجنسي خالل الیوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة  

“لّون العالم بُرتقالیًا: جیل المساواة ضد جرائم االغتصاب “ھو موضوع األمم المتحدة المختار خالل حملة الستة عشر یوًما لمناھضة 
العنف القائم على النوع االجتماعي، لھذا العام. 

ا من 25 تشرین الثاني/نوفمبر، الذي یوافق الیوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة،   24 تشرین الثاني/نوفمبر، نیویورك – اعتبارً
سوف تُنفّذ فعالیات متعددة في شتى أنحاء العالم، مثل المسیرات والمسابقات الفنیة وسباقات الدراجات وسباقات الماراثون كجزء من 

األنشطة التي تُنفذ على مستوى منظومة األمم المتحدة بالكامل خالل حملة الستة عشر یوًما لمناھضة العنف القائم على النوع االجتماعي، 
للحث على اتخاذ إجراءات إلنھاء ھذه اآلفة التي تؤثر على واحدة من كل ثالث نساء على مستوى العالم. 

في األمم المتحدة، یجري االحتفال بحملة الـ 16 یوًما السنویة، التي تُحشد فیھا الحكومات والجمھور على حٍد سواء، تحت مظلة حملة 
األمین العام لألمم المتحدة إلنھاء العنف ضد المرأة قبل 2030 (UNiTE). ویأتي موضوع احتفال األمم المتحدة ھذا العام، الذي یستخدم 

اللون البرتقالي لإلشارة إلى األمل والمستقبل المشرق دون عنف ضد المرأة بعنوان: " لّون العالم بُرتقالیًا: جیل المساواة ضد جرائم 
االغتصاب"، لیبرز الحاجة إلى إنھاء "ثقافة االغتصاب" المترسخة في مجتمعنا، سواء في أوضاع النزاع أو السالم أو في منازلنا أو في 

الشوارع.   

 MeToo# على الرغم من الحشد الذي قادتھ الناجیات والناشطات على مستوى العالم في السنوات األخیر من خالل حركاٍت مثل حمالت
(أنا أیًضا) وTimesUp# (أزف الوقت)، و Niunamenos# (ال واحدة أقل) و NotOneMore# (ال واحدة أكثر) و 

BalanceTonPorc# (خذي حقك من خنزیرك) وغیرھا، ال یزال العنف الجنسي یتحول إلى أمر طبیعي ویُدمج في بیئاتنا االجتماعیة. 
ویستمر العنف ضد النساء والفتیات في كل البلدان. من االستھتار باالغتصاب، إلى لوم الضحیة، إلى تحویل أجساد النساء إلى سلعة تستغل 

في األفالم أو التلفاز، إلى االحتفاء بالعنف في اإلعالنات، أو االستخدام المستمر للغة المعادیة للنساء، نشھد جمیًعا كل یوم على ثقافة 
االغتصاب ھذه، بل وال نعدو في بعض األحیان أن نكون متفرجین صامتین، وعلینا أن نتحمل مسؤولیة إیقافھ. 

 منحت نیكول كیدمان، سفیرة النوایا الحسنة لدى ھیئة األمم المتحدة للمرأة، صوتھا لقضیة إنھاء العنف ضد المرأة منذ عام 2006. 
وصرحت بمناسبة الیوم العالمي قائلة: "بصفتي سفیرة األمم المتحدة للنوایا الحسنة، أعلم أن لكل منا دور ینبغي أن یقوم بھ. وتعد حملة الـ 

16 یوًما لحظة یجب على العالم أن یتحد فیھا ویتخذ إجراءات. أدعوكم إلى االنضمام للحملة ھذا العام للوقوف ضد االغتصاب وأن تصبحوا 
جزئًا من جھود إنھاء جمیع صور العنف ضد المرأة." 

مع انطالق الحملة العالمیة، تطلق ھیئة األمم المتحدة للمرأة دعوة مدویةً لكي یتخذ الجمیع موقفًا ضد ثقافة االغتصاب المنتشرة المحیطة بنا. 

قالت السیدة فومزیلي مالمبو – نجوكا، المدیرة التنفیذیة لھیئة األمم المتحدة للمرأة: "االغتصاب لیس فِعًال قصیًرا منعزًال. ویمكن أن یؤدي 
إلى نتائج تغیر الحیاة دونما اختیار – كحالة حمل أو إصابة بمرض منقول جنسیًا، وصدمة ھائلة مع إحساس بالعار ال مبرر لھ. وفي كل من 

حالتي النزاع والسالم، كثیًرا ما یُشّكل االغتصاب قرارات النساء بالرحیل عن مجتمعاتھن المحلیة نتیجة الخوف من الھجمات أو وصمة 
العار بالنسبة للناجیات. لو كان باستطاعتي تحقیق أمنیة واحدة من أمنیاتي، فسوف تكون إنھاء االغتصاب تماًما." 

تتسم األعداد الدقیقة لالغتصاب والھجوم الجنسي بصعوبة حصرھا نتیجة خوف الضحایا المتكرر من اإلبالغ عنھا. إال أن ما یقرب من 15 
ملیون فتاة مراھقة (ما بین 15 و19 عاًما) على مستوى العالم قد أبلغن عن تعرضھن للجنس القسري في مرحلة ما من حیاتھن. وباإلضافة 

إلى ذلك، تعیش ثالثة ملیارات من النساء والفتیات في بلدان ال یُجّرم فیھا صراحةً االغتصاب في إطار الزواج. 

 وتعتبر قضیة الرضا من بین التحدیات الرئیسیة التي تواجھ الوقایة من االغتصاب والتحرش الجنسي والقضاء علیھما، وكذلك انعدام الفھم 
الحالي أن كلمة نعم ھي الوحیدة التي تعني نعم. ومن المھم أیًضا، بنفس القدر، منح الرضا بإرادة حرة وعدم فرضھ من خالل التزویر أو 

اإلكراه أو العنف أو التھدید بالعنف ومنحھ بكامل إرادة الشخص – وال یتحقق ذلك، على سبیل المثال، حین یكون الشخص غیر واع. 

 حول العالم 

استخدم العنف الجنسي واالغتصاب أیًضا ضد النساء والفتیات كأداة متعمدة في النزاعات، مثل الحرب في البوسنة والھرسك ورواندا. وفي 
میانمار، حیث فر من البالد أكثر من نصف ملیون من شعب الروھینغا، استخدم االغتصاب وأنواع العنف الجنسي األخرى كجزء من 

جھود تشرید السكان. وفي سوریا، استخدم العنف الجنسي للحصول على معلومات من النساء، وإكراه أقاربھن من الرجال على االستسالم. 

وكما حدث في األعوام السابقة، سوف تضاء المباني واآلثار البارزة باللون البرتقالي  للدعوة إلى مستقبل خاٍل من العنف، ومنھا المحكمة 
العلیا في زیمبابوي، ومكتبة اإلسكندریة في مصر، ومبنى البرلمان في باكستان. وسوف یرتدي تمثال الطفل الذي یتبول، في بلجیكا، 

مالبس برتقالیة. 

https://www.flickr.com/photos/unwomen/albums/72157702548371081


 سوف تحظى الفعالیة المقامة في مقر األمم المتحدة الرئیسیة في نیویورك یوم 25 تشرین الثاني/نوفمبر بمتحدثین بارزین وعروض 
موسیقیة للدعوة إلى منع وإنھاء العنف ضد النساء والفتیات. ویتضمن المشاركون ماریا لویزا ریبیرو فیوت، رئیسة دیوان األمین العام 
لألمم المتحدة آنطونیو غوتیریس؛ وبامیال باتین، األمین العام المساعد والممثلة الخاصة لألمین العام المعنیة بالعنف الجنسي في مناطق 
النزاع؛ وفومزیلي مالمبو – نجوكا، المدیرة التنفیذیة لھیئة األمم المتحدة للمرأة؛ وسوزانا غرانت، المنتجة التنفیذیة والكاتبة والمخرجة 

وصاحبة سلسلة حلقات "أمٌر ال یصدق" على شبكة نتفلیكس؛ وآنا جوسیك، رئیسة جمعیة "أطفال الحرب المفقودین" من البوسنة 
والھرسك؛ والمصور جوناثان تورغوفنیك؛ باإلضافة إلى عروض موسیقیة تقدمھا جوقة مدرسة األمم المتحدة الدولیة. وسوف تُمثّل خبرات 

المجتمع المدني من خالل اثنین من متلقي منح صندوق األمم المتحدة االستئماني للقضاء على العنف ضد المرأة (صندوق األمم المتحدة 
االستئماني)، وھما تشینیري إیوه وكارین نایمر. 

یأتي احتفال ھذا العام في أعقاب أول مؤتمر یعقد على اإلطالق لمتلقي منح صندوق األمم المتحدة االستئماني، والذي عقد في سراییفو، 
البوسنة والھرسك، خالل الفترة من 4-7 تشرین الثاني/نوفمبر 2019. خالل االجتماع الرفیع المستوى، اجتمع 150 مشارًكا ومشاركة، من 

منظمات المجتمع المدني والشركاء في الحكومة والقطاع الخاص، الذین ینفذون ما یقرب من 100 مشروًعا في شتى أنحاء العالم، للتفكیر 
ووضع االستراتیجیات بشأن كیفیة تغییر األوضاع في مجال القضاء على العنف ضد المرأة، استناًدا إلى عملھم المستمر وخبراتھم. 

وفي شتى أنحاء العالم، سوف تساعد عشرات الفعالیات في إلقاء الضوء على الحاجة لزیادة جھود إنھاء العنف القائم على النوع االجتماعي. 
على سبیل المثال، سوف تُرَسم جداریات في الشوارع تعبر عن النساء الممّكنات وتُظھر العالقات اإلیجابیة بین الجنسین في ماالوي؛ 

وسوف تنظم فصول بشأن السالمة الشخصیة تھدف إلى إیقاف العنف ومنع تصاعده باستخدام أدوات مختلفة تتضمن ریاضة األیكیدو للدفاع 
عن النفس بمشاركة طالب الجامعات والمدارس الثانویة في ألبانیا؛ ومعرض لألفالم التي أنتجتھا نساء من أمریكا الالتینیة یعقبھ مناظرات 

على الھواء مباشرة في ھندوراس؛ وسوف تُثبّت مجموعة من األضواء یشارك فیھا اثنا عشر فنانة وفنانًا في حدیقة سیغمینلر في أنقرة 
(تركیا) ‘إلضاءة الظلمات‘، وسوف تزرع مئات األشجار في كمبودیا. 

 *** 

 .media.team@unwomen.org لطلب المقابالت، یُرجى التواصل مع

انقر ھنا للتغرید على تویتر ومشاركة الملصقات والصور بصیغة GIF  الصادرة عن ھیئة األمم المتحدة للمرأة على شبكات التواصل 
االجتماعي  لكي تخبروا العالم أجمع أنكم تقفون ضد العنف القائم على النوع االجتماعي، باستخدام الوسم (الھاشتاغ) 

orangetheworld# (لونوا العالم باللون البرتقالي) و GenerationEquality# (#جیل-المساواة ) و 16days#  و #16یوًما) 
وتابعوا الحوار الدائر على @SayNO_UNiTE و@UN_Women من خالل منصة تویتر. المزید من المحتوى متاح من خالل ھذه 

الحزمة من مواد التواصل االجتماعي. 

https://www.unwomen.org/en/news/  لالطالع على شھادات شخصیة، وقصص ومحتوى تفاعلي، یرجى زیارة الرابط 
 in-focus/end-violence-against-women
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