
استراتيجية ٢٠٠٨ - ٢٠١٣ 
صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 

حيــاة خاليــة مــن العنــف:

تفجيـر طـاقـات تمكيـن المـرأة

والمســاواة بـيــن الجنســين
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إن قضيـة إنهـاء العنـف ضــد املرأة هي احملــور الرئيسي التي ترتكـز 

عليه والية صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة . وقد أتيحت للمجتمع 

التصدي  في  تقدم ملموس  مثيل إلحراز  لها  يسبق  لم  فرصة  الدولي 

لهذا االنتهاك العاملي حلقوق اإلنسان. وفي هذا السياق، وضع صندوق 

 ٢٠١٣  - للفترة ما بني ٢٠٠٨  للمرأة استراتيجيته  اإلمنائي  املتحدة  األمم 

بغية إنهاء العنف ضد املرأة والفتاة، ويرد فيما بعد ملخص لها. كما 

التالي:  املوقع  الكاملة لالستراتيجية في  الصيغة  ميكن االطالع على 

www.unifem.org/gender_issues/violence_against_women
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بلد  من  وما  مقلقة.  أبعاد  ذات  عاملية  جائحة  والفتاة  املرأة  ضد  املرتكب  العنف  يعد 

واحد مبنأى عن هذه اآلفة، وما من طبقة اجتماعية اقتصادية مبعزل عن آثارها املدمرة. 

ومخيمات  العمل  وأماكن  واملدارس  الشوارع  وفي  البيوت  داخل  العنف  هذا  ويحدث 

والصراعات. ومن أشكاله  األزمات  أو خالل  السلم  أوقات  ويتفشى سواء في  الالجئني، 

املتعددة العنف املنزلي، واالغتصاب، واإليذاء اجلنسي، واالجتار، واالستغالل اجلنسي، وقتل 

اإلناث، واملمارسات الضـارة، مثـل زواج األطفال وتشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث. 

وال يضعف العنف القائم على النوع املرأة والفتاة ويضر بهما فحسب، بل إنه يضعف 

كذلك اجلماعات احمللية واجملتمعات برمتها ويضر بها. 

مشكلـة عامليـة

بذلته  الذي  الدؤوب،  العمل  من  عقود  أدت  لقد 

املعنيون  اإلنسان  حقوق  ونشطاء  النسائية  احلركة 

العنف  مسألة  إيالء  إلى  العالم،  أنحاء  جميع  في 

صوغ  خطط   في  قصوى  أولوية  النوع  على  القائم 

واإلقليمية  العاملية  املستويات  على  السياسات، 

 ً معزوال شأناً  املرأة  ضد  العنف  يعد  ولم  والوطنية. 

به  لَّم   املسُ من  بل  نسائية،  قضية  مجرد  باعتباره 

اآلن أنه أحد األولويات للحد من الفقر وبلوغ التنمية 

وإحالل السلم واألمن. 

القوانني والسياسات، ووضع خطط  أرقاماً قياسية في سن  وقد سجلت بلدان عديدة 

العمل ملعاجلة هذه املشكلة. كما تسارع الزخم السياسي الدولي بإعالن األمني العام 

حد من أجل إنهاء العنف ضد املرأة  في عام ٢٠٠٨. وتعترف هذه  لألمم املتحدة حملة لنتّ

احلملة، التي ستستمر حتى عام ٢٠١٥، بأهمية إنهاء العنف ضد املرأة لتحقيق األهداف 

اإلمنائية لأللفية.

دور صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

متثل قضية إنهاء العنف ضد املرأة والفتاة جزءًا أساسياً من تاريخ الصندوق اإلمنائي للمرأة، 

وواليته، وأحد األولويات املواضيعية األربع للفترة ما بني ٢٠٠٨ - ٢٠١٣. وبصفته صندوق األمم 

ج ابتكارية للتصدي للعنف  املتحدة للمرأة، يشمل دوره الدعوة، وبناء الشراكات، ووضع نُهُ

البلدان، ودعم منظومة األمم املتحدة في تصديها  ضد املرأة والفتاة في طائفة واسعة من 

للعنف القائم على النوع. وإلحراز املزيد من التقدم، يجب تعبئة جميع السلطات على كافة 

املستويات، سواء في القطاع العام أو اخلاص؛ وبناء شراكات متعددة القطاعات؛ واالستثمار 

ج الفعالة؛ وضمان املوارد البشرية  في تنمية القدرات؛ وتوسيع قاعدة املعرفة املتعلقة بالنُهُ

والتقنية واملالية الالزمة. 

ومن املبادئ الرئيسية في عمل الصندوق اإلمنائي للمرأة ضمان 

القطرية،  املتحدة  األمم  وفرق  املتحدة  األمم  منظومة  متكني 

استجابة   ،ً واحدا كياناً  باعتبارها  ــ  بالتزاماتها  الوفاء  من 

املرأة.  ضد  العنف  إنهاء  إلى  ترمي  التي  الوطنية  لألولويات 

ويقود الصندوق برامج مشتركة لألمم املتحدة إلنهاء العنف 

ضد املرأة على الصعيد القطري أو يشارك في هذه البرامج، 

واإلقليمية  العاملية  املبادرات  في  رئيسي  بدور  كذلك  ويقوم 

املشتركة بني الوكاالت، التي توسع من مدى استجابة األمم 

املتحدة وتزيد مواردها للتصدي لهذه اجلائحة العاملية. 

املرأة  ضد  للعنف  للتصدي  الصندوق  استراتيجية  تسعى  املتحدة،  األمم  إصالح  سياق  وفي 

وتركز  واقعة.  حقائق  إلى  القائمة  االلتزامات  ترجمة  إلى   ،٢٠٠٨-٢٠١٣ بني   للفترة  والفتاة 

أربعة مجاالت رئيسية وست  التوجيهية، على  املبادئ  املترسخة في  هذه االستراتيجية 

استراتيجيات شاملة، كما تؤكد على تعزيز العمل على املستوى احمللي ـ حيث يكون لهذا 

العمل أهم األثر على حياة املرأة والفتاة.

استنادا ًإلى البيانات القطرية املتاحة، تتراوح نسبة 

النساء اللواتي يتعرضن في حياتهن للعنف البدني 

و/أو اجلنسي ما بني ١٥ و ٧٦ في املائة على املستوى 

العاملي. ويحدث معظم هذا العنف في إطار عالقات 

غ العديد من النساء ( بنسبة تتراوح   لِّ بَ حميمة، إذ تُ

ما بني ٩ و ٧٠ في املائة) عن ارتكاب أزواجهن أو 

معاشريهن لهذا العنف١. 
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تترسخ جميع املبادرات املدعومة من الصندوق في حقوق اإلنسان الواجبة للمرأة والفتاة، 

وفي تعزيز املساواة بني اجلنسني، مع كفالة ما يتصل بذلك من أهمية ثقافية. وتشمل 

املبادئ األساسية التي يهتدي بها عمل الصندوق في مجال إنهاء العنف ضد املرأة والفتاة 

ما يلي:

القائم  العنف  يضرب   اجلنسني:  بني  واملساواة  املرأة  ومتكني  اإلنسان  حقوق  تعزيز 

إلى متكينها من  فاملرأة بحاجة  والتمييز.  املساواة  النوع بجذوره في ممارسات عدم  على 

في خياراتها  التحكم  لها  يتأتى  والفرص حتى  املوارد  من  املساواة  قدم  االستفادة على 

ومصيرها ـ مبا في ذلك تفادي العالقات واألوضاع املؤذية والتخلص منها. 

التركيز على الفقر والفئات املستبعدة: على الرغم من أن العنف يؤثر على املرأة والفتاة 

هن  ً ما يواجِ من كل الشرائح االجتماعية واالقتصادية، فإن الفقيرات واملستبعدات كثيرا

ويصعب  للنجاة،  قليلة  فرص  إال  لهن  تتاح  وال  املعاملة،  سوء  مخاطر  من  أكبر   ً قدرا

القانونية  واخلدمات  الشرطة،  وخدمات  الصحية  الرعاية  خدمات  على  احلصول  عليهن 

املناطق  في  التدخل  بأشكال  يتعلق  فيما  األولويات  الصندوق  ويرتب  واالجتماعية. 

واجملتمعات احمللية الفقيرة، السيما في صفوف الفئات املهملة من النساء والفتيات. 

مراعـاة التنـوع: تكون للفئات شديدة التنوع في أي مجتمع احتياجات معينة وتواجه 

في الوقت ذاته حتديات خاصة، تبعاً للسياق االجتماعي والسياسي التي تعيش فيه وتبعاً 

خلصائصها احملددة. ولذلك يتعني تصميم اإلجراءات التدخلية حسب املواصفات املعينة 

لتكون فعالة. 

الشركاء  من  واسعة  طائفة  مع  الصندوق  يعمل  ورعايتها:  الوثيقـة  الشراكات  بنـاء 

وهيئات  املدني  اجملتمع  منظمات  من  وغيرها  النسائية  واجملموعات  احلكومات  فيها  مبا 

أفضل  املتاحة  الفرص  وقدرات تستغل  وثيقة  تعاونية  لبناء عالقات  وذلك  املتحدة،  األمم 

استغالل.

التحول  لتحقيق  حاسم  أمر  املساءلة  إن  الواجبة›:  العناية  ‹بذل  و  املساءلة  تعزيز 

واستبقائه. ويحدد معيار ‹بذل العناية الواجبة› التزامات احلكومات باتخاذ كل إجراء ممكن 

في حدود وسائلها للتصدي للعنف ضد املرأة والفتاة ومنعه. وتشكل الدعوة ودعم آليات 

إنهاء  إلى  الرامية  يتجزأ مـن اجلهود  االنتهاكات جزءًا ال  الرصد ملساءلة املسؤولني عـن 

العنف ضد املرأة والفتاة.
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www.endvawnow.org مركز املعرفة االفتراضي العاملي ــ
العالم لتصميم  أنحاء  املمارسني في جميع  يدعم  للخدمات  الصندوق مركزاً شبكياً جامعاً  طور 

السياسات والبرامج وتنفيذها وتقييمها. وإذ يعمل املركز على نحو وثيق مع الرواد في هذا امليدان، 

ً إلى املمارسة املوصى بها  من خبراء ومنظمات، فهو يجمع أحدث الدراية املتخصصة املتوافرة استنادا

من جميع أنحاء العالم. وباستخدام قواعد بيانات قابلة للبحث وشاملة ألدوات التنفيذ وللمنظمات 

املتخصصة، يقدم املوقع توجيهاً عملياً بثالث لغات (االنكليزية واإلسبانية والفرنسية) بشأن: 

ل محددة؛  • كيفية العمل مع قطاعات أو جماعات أو مناطق تدخّ

• والتدريب وغيره من أدوات التنفيذ العملية؛ 

• ومصادر رئيسية للبيانات وغيرها من املوارد الشبكية؛ 

ج ومبادرات مؤكدة وواعدة. • ونُهُ

اجملاالت الرئيسية األربعة
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 تنفيذ االلتزامات الوطنية 

على الرغم من أن التقدم احملرز في العديد من البلدان في مجال سن القوانني ورسم السياسات 

ً، فإن العرف القائم يبقي على اإلفالت من العقاب. فثمة عدد كبير للغاية من  أمراً مشجعا

املسؤولني عن العنف القائم على النوع ال يُقدَّمون للعدالة، وتفتقر العديد من النساء إلى 

يدعم  ولذلك  حياتهن.  بناء  إلعادة  إليها  يحتجن  التي  واملوارد  الدعم  من  االستفادة  فرص 

الصندوق البلدان لتطبيق القوانني وتنفيذ السياسات، السيما بوسائل منها: 

خطط العمل الوطنية واحمللية إلنهاء العنف ضد املرأة والفتاة، التي تعكس نهجاً شامالً   •

كل  وحشد  السواء،  على  والتصدي  الوقاية  مجالي  في  املصلحة،  ذات  األطراف  متعدد 

الفاعلني املعنيني في القطاع احلكومي واجملتمع املدني؛

املتعددة القطاعات من أجل ضحايا العنف/الناجيات منه، وتشمل جهات  نظم اإلحالة   •

التصدي املباشرة ــ الشرطة واملشتغلني في مجال الرعاية الصحية واملساعدة القانونية 

واجلهاز القضائي؛

استخدام  فرص  توافر  مثل  البلدان،  كافة  توفرها  أن  يتعني  التي  املعايير  من  األدنى  احلد   •

اخلطوط الساخنة املهيئة الستقبال احلاالت الطارئة على مدار ٢٤ ساعة، وتوفير حماية  

الشرطة الفورية، وضمان املأوى والسكن املأمون، وتعميم االستفادة من الرعاية الالحقة 

لالغتصاب واخلدمات اجملانية من رعاية طبية ومساعدة قانونية؛ 

تعزيز املؤسسات الرئيسية التي تقوم بدور مركزي في تنسيق خطط العمل والسياسات   •

والقوانني ورصدها على الصعيدين الوطني واحمللي؛ 

الالزم إلصالح السياسات والقوانني، وحتسني  التي تشكل األساس  البيانات  جمع وحتليل   •

األداء، وتقدمي اخلدمات، والدعوة، والتواصل. وهو ما يشمل املبذولة لتنسيق جمع البيانات 

واملؤشرات، سواء داخل البلدان أو عبرها. 

أساليب عمل جديدة 

الناشئـة  العمل  مجاالت  حـول  االنتباه  ويستنفر  املـوارد  للمـرأة  اإلمنائي  الصندوق  يحشد 

واالستراتيجية، التي ميكن أن حتفز التقدم وأن تسرع من وتيرته. وتشمل ما يلي:

الرائدة  الوطنية  اإلطارات  في  والفتاة  املرأة  ضد  للعنف  املؤسسي  التصدي  أعمال  إدراج   •

اإلعمار،  وإعادة  السالم  وبناء  الفقر،  من  احلد  استراتيجيات  مثـل  والتمويل،  للتنمية 

في  القطاعية  واإلصالحات  واإليدز،  البشرية  املناعة  نقص  بفيروس  املتعلقة  واخلطط 

مجاالت التعليم والصحة والنظام القضائي والقطاع األمني؛

اإلرادة  من  املطلوب  املستوى  لضمان  اجلنسانية  لالعتبارات  املراعية  امليزنة  استخدام   •

السياسية واملوارد العامة، ولرصد االعتمادات واإلنفاق؛ 

حشد املزيد من االهتمام واملوارد  من أجل الوقاية، السيما للعمل مع الفئات االستراتيجية   •

مثل الشباب والرجال. 

١- الوفـاء بالوعـد
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٢- دعــم المعاييــر

اتساق السياسات والقوانني مع حقوق اإلنسان

في العديد مـن البلدان، ال يستوفي اإلطار القانوني والسياسي للتصدي للعنف ضـد املـرأة 

ً لسنوات من الريادة في مجال حقوق  والفتاة املعايير الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان. وتعزيزا

اإلنسان الواجبة للمرأة، يوفر الصندوق اإلمنائي للمرأة الدعم التقني والدعائي واملالي من أجل:

تشجيع اإلصالحات القانونية الشاملة التي تعالج جميع أشكال العنف ضد املرأة، وتلغي   •

األحكام الضارة املتقادمة التي تبقي على اإلفالت من العقاب؛

تعزيز نظم العدالة الرسمية وغير الرسمية، بالعمل مع القضاة واحملامني وكذا مع القادة   •

التقليديني وشيوخ القرى بشأن حماية حقوق اإلنسان الواجبة للمرأة؛ 

اخلاصة  املقررة  توصيات  فيها  مبا  اإلنسان،  حقوق  بشأن  الوطنية  املتابعة  توصيات  دعم   •

املعنية بالعنف ضد املرأة واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة؛

وضع بروتوكوالت ولوائح تصون حقوق اإلنسان الواجبة للمرأة الناجية من العنف، وترصد   •

االمتثال لها؛

كل  على  املرأة  ضد  للعنف  التصدي  إجراءات  لتعقب  واملساءلة  الرصد  بآليات  النهوض   •

التزامات حقوق  اآلليات مع  اتساق هذه  وتعزيز  والوطني،  واإلقليمي  العاملي  الصعيد  من 

اإلنسان ومعاييرها. 

 يتولى صندوق األمم املتحدة االستئماني لدعم أعمال القضاء على العنف 

ضد املرأة (صندوق األمم املتحدة االستئماني) تدبير آلية عاملية متعددة 

ً لدعم العمل على املستوى القطري إلنهاء  األطراف مخصصة حصرا

العنف ضد املرأة والفتاة. فهذا الصندوق الذي أنشأته اجلمعية العامة في 

عام ١٩٩٦، ويديره صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة في ظل منظومة األمم 

املتحدة، يوجه اخلبرات واملوارد ويسهل تضافر اجلهود مع املبادرات األخرى 

لألمم املتحدة لتعزيز التنفيذ الوطني.

اخلاصة  املقررة  توصيات  فيها  مبا  اإلنسان،  حقوق  بشأن  الوطنية  املتابعة  توصيات  دعم   

املعنية بالعنف ضد املرأة واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة؛

وضع بروتوكوالت ولوائح تصون حقوق اإلنسان الواجبة للمرأة الناجية من العنف، وترصد   

كل  على  املرأة  ضد  للعنف  التصدي  إجراءات  لتعقب  واملساءلة  الرصد  بآليات  النهوض   

التزامات حقوق  اآلليات مع  اتساق هذه  وتعزيز  والوطني،  واإلقليمي  العاملي  الصعيد  والوطنيمن  واإلقليمي  العاملي  الصعيد  من 

3658Ar-A4 brochure-pda.indd   6 9/11/10   10:02 PM



٣- التصدي لالغتصاب في أوقات الحرب

 التصدي للعنف اجلنسي خالل الصراع وبعده 

الفرار،  على  السكان  إلكراه  الصراع  في حاالت  واسع  نطاق  على  اجلنسي  العنف  يستخدم 

وتقويض الوئام داخل اجملتمعات احمللية، وحتطيم معنويات العدو. واملوارد املتاحة للناجني من 

التي  الوقاية  أما تكتيكات  العنف قليلة للغاية،  ذلك 

أفراد  من  وغيرهم  السالم  حفظ  قوات  يستخدمها 

يرد ذكر هذه املسألة  ً ما  ونادرا األمن فهي غير كافية، 

ً ملا قام به الصندوق اإلمنائي  في اتفاقات السالم. وتعزيزا

قراري  اعتماد  إلى  الدعوة  في  محوري  دور  من  للمرأة 

مجلس األمن الفاصلني ١٣٢٥ (٢٠٠٠) و ١٨٢٠ (٢٠٠٨)، 

في  اجلنسي  للعنف  للتصدي  الصندوق  عمل  يشمل 

املستقرة،  غير  احلاالت  وفي  بعده،  وما  الصراع  حاالت 

ما يلي:

دعم قدرات مناصري حقوق املرأة واآلليات النسائية لتنفيذ قرارات مجلس األمن بشأن هذه   •

القضية؛

دعم املنظمات النسائية التي تساعد الناجيات ومتكنهن، والعمل مع اجملتمعات احمللية من   •

أجل احلد من توصيم الضحايا، وتسهيل إعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي؛ 

تشجيع إشراك املرأة في مفاوضات السالم، وفي اآلليات املرحلية لتحقيق العدالة ، وفي   •

خطط إعادة  التعمير ملناطق ما بعد الصراعات؛

واحلماية  الوقاية  األمني في مجاالت  القطاع  قدرات  تنمية    •

والتحقيق، مـن خالل جملـة أمـور منها التدريب، وإقامـة 

معايير أداء جديدة، واتخاذ تدابير للمساءلة؛

سيادة القانون، على كل من الصعيد الدولي  •  توطيد أركان 

املستدامة  الدعوة  طريق  عن  وذلك  والوطني،  واإلقليمي 

جرمية  باعتباره  اجلنسي  العنف  بشأن  التقنية  واملساعدة 

ضد اإلنسانية؛ 

وضع استراتيجيات على مستوى اجملتمعات احمللية ملنع العنف اجلنسي واحلماية منه؛  •

وذلك  الطوارئ،  حاالت  في  ونشرها  السريع  للرد  آليات  تطوير  في  االستثمار  إلى  الدعوة   •

لتجنب العنف اجلنسي أو للتصدي الفوري لتزايده املفاجئ.

إن الصندوق اإلمنائي للمرأة هو عضـو مؤسس 

حلركة أوقفوا االغتصاب اآلن، وملبادرة األمم املتحدة 

ملكافحة العنف اجلنسي في حاالت الصراع.  

وما  فتئ الصندوق يتبوأ الصدارة في بناء التزام 

عاملي بالتصدي للعنف اجلنسي في حاالت 

الصراع، وبإقراره أن العنف جرمية ضد اإلنسانية 

.ً ً محظورا ً حربيا وتكتيكا

ً في صــراع مسلـح ‘. ’أن تكـون امـرأة  ربما هـو أخطـر مـن أن تكـون جنديـا

القائد السابق لشعبة األمم املتحدة لشرق جمهورية الكونغو الدميقراطية، اللواء (املتقاعد) باتريك كاميرت، 

(MONUC) بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الدميقراطية

٣- التصدي لالغتصاب في أوقات الحرب

 التصدي للعنف اجلنسي خالل الصراع وبعده 

الفرار على  السكان  إلكراه  الصراع  في حاالت  واسع  نطاق  على  اجلنسي  العنف  يستخدم 

وتقويض الوئام داخل اجملتمعات احمللية، وحتطيم معنويات العدو

التي  الوقاية  أما تكتيكات  العنف قليلة للغاية،  ذلك 

أفراد  من  وغيرهم  السالم  حفظ  قوات  يستخدمها 

يرد ذكر هذه املسألة  ً ما  ونادرا األمن فهي غير كافية، 

ً ملا قام به الصندوق اإلمنائي  في اتفاقات السالم. وتعزيزا

قراري  اعتماد  إلى  الدعوة  في  محوري  دور  من  للمرأة 

مجلس األمن الفاصلني ١٣٢٥ (٢٠٠٠) و ١٨٢٠ (٢٠٠٨)،

في  اجلنسي  للعنف  للتصدي  الصندوق  عمل  يشمل 

املستقرة، غير  احلاالت  وفي  بعده،  وما  الصراع  حاالت 

ما يلي:

دعم قدرات مناصري حقوق املرأة واآلليات النسائية لتنفيذ قرارات مجلس األمن بشأن هذه   •

القضية؛

دعم املنظمات النسائية التي تساعد الناجيات ومتكنهن، والعمل مع اجملتمعات احمللية من   •

أجل احلد من توصيم الضحايا، وتسهيل إعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي؛

وضع استراتيجيات على مستوى اجملتمعات احمللية  •

السريع للرد  السريعآليات  للرد  آليات  تطوير  في  االستثمار  إلى  الدعوة   •

لتجنب العنف اجلنسي أو للتصدي الفوري لتزايده املفاجئلتجنب العنف اجلنسي أو للتصدي الفوري لتزايده املفاجئ

إن الصندوق اإلمنائي للمرأة هو عضـو مؤسس 

حلركة أوقفوا االغتصاب اآلن

ملكافحة العنف اجلنسي في حاالت الصراع

وما  فتئ الصندوق يتبوأ الصدارة في بناء التزام 

عاملي بالتصدي للعنف اجلنسي في حاالت 

الصراع، وبإقراره أن العنف جرمية ضد اإلنسانية 
ً ً محظورا ً حربيا ً.وتكتيكا ً محظورا ً حربيا .وتكتيكا

ً في صــراع مسلـح ‘. ً في صــراع مسلـح أن تكـون امـرأة  ربما هـو أخطـر مـن أن تكـون جنديـا ً في صــراع مسلـح ‘أن تكـون امـرأة  ربما هـو أخطـر مـن أن تكـون جنديـا ‘أن تكـون امـرأة  ربما هـو أخطـر مـن أن تكـون جنديـا ’

القائد السابق لشعبة األمم املتحدة لشرق جمهورية الكونغو الدميقراطية، اللواء (املتقاعد) باتريك كاميرت اللواء (املتقاعد) باتريك كاميرت، 

(MONUC) بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الدميقراطيةبعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الدميقراطية
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’التغيير يبدأ بالشبان ... ففي فترة املراهقة 

والشباب ... يتعلم الناس ما هـو مقبـول وما 

هو مرفوض‘.

براتيك سومان أواستي، قائد شباب، 
مبناسبة اإلعالن عن حملة األمني العام
 إلنهاء العنف ضد املرأة، ٢٠٠٨

ً من اإلهمال السياسي ونقص التمويل،  على الرغم من أن العمل على الوقاية قد عانى عقودا

استراتيجية  أهم  يُعد  األول  املقام  في  العنف  وقوع  دون  للحيلولة  وبرامج  مناذج  وضع  فإن 

الوحيد  والسبيل  والطويل.  املتوسط  املديني  على  التكاليف)  حيث  من  فعالية  (وأكثرها 

لتنشئة أجيال مقبلة متحررة من العنف هو االستثمار في الوقاية األولية من العنف ضد 

املرأة والفتاة. 

أفضل رهان: العمل مع الشباب

 ١٠ بني  أعمارهم  تتراوح  الذين  واملراهقني  املراهقات  السيما  ـ  الشباب  على  التركيز  إن 

املواقف  لتعزيز  حيوي  أمر  ـ  سنة   ١٩ و  سنوات 

مبدأ  وترسيخ  اجلنسني،  بني  املساواة  جتاه  اإليجابية 

املرأة  ضد  العنف  مع  اإلطالق  على  التسامح  عدم 

قيم  تُزرع  احلياة،   من  املرحلة  هذه  ففي  والفتاة. 

العمل  فإن  ولذلك  ومعاييرها؛  اجلنسني  بني  املساواة 

تقدر  ال  فرصة  يوفر  ـ  وفتياناً  فتيات  ـ  املراهقني  مع 

 ً بثمن لتربية أجيال ال يكون فيها العنف ضد املرأة أمرا

ً أو مسموحاً به.  معتادا

ويدعم صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة:

استراتيجيات التواصل إلشراك الشابات والشبان بصفتهم مناصرين للتحول االجتماعي،   •

واملوسيقى،  الشعبيـة،  الترفيهية  األنشطـة  استخـدام  منها  وسائل  خالل  مـن  وذلك 

وتكنولوجيا اإلنترنت، وكذلك النظم املدرسية؛ 

جهود متكني الشابات وتعزيز تعبئة الشباب وفرصهم في القيادة، وذلك بإقرار حقهم في   •

املشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم؛ 

العمرية  الفئة  هذه  صفوف  في  بالوقاية  يتعلق  فيما  السياسي  التوجه  ذات  الدعوة   •

الرئيسية، وضمان وصول الشابات الناجيات من العنف القائم على النوع إلى املعلومات، 

واستفادتهن من اخلدمات والردود املصممة وفقاً الحتياجاتهن؛

العنف اجلنسي ضد املراهقات والشابات، وهي مسألة  لقيت إهماالً  حفز العمل بشأن   •

بالغاً على الرغم من أنها قضية ملحة.

احللفاء األساسيون: الرجال والفتيان 

ً، يتطلب إنهاء العنف ضد املرأة والفتاة أن يناهضه الرجال  وأخيرا

اخلاصة. وسيعمل  أو في حياتهم   ،ً علنا األعمار، سواء  من جميع 

والشبكات  الرئيسيني  الشركاء  مع  للمرأة  اإلمنائي  الصندوق 

الرئيسية من أجل:

العام   والتواصل في إطار حملة األمني  الدعوة  تكثيف مبادرات   •

حد من أجل إنهاء العنف ضد املرأة؛  لنتّ

وتعزيز الشراكات مع فئات وشبكات الرجال املناصرين للمساواة بني اجلنسني؛   •

ج  النُهُ ومواءمة  تعزيز  أجل  من  الذكورة  في قضايا  اخلبرة  بإدراج  القائمة  البرامج  وتعزيز   •

الوقائية الواعدة.

٤- استشـراف النهايـة
 التركيز على الوقاية إلنهاء العنف
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’جائحتان توأمان‘: العنف ضد املرأة وفيروس نقص املناعة 
البشرية/اإليدز

ظل العنف ضد املرأة ضالعاً في ارتكاب االنتهاكات في صمت، ولكنه عامل فتاك ومسؤول 

عن تأنيث وباء فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز؛ فهو نتيجة وسبب لفيروس نقص املناعة 

’للوقاية املزدوجة‘ من اجلائحتني التوأمني؛ فيروس  ج فعالة  نُهُ البشرية. ومن الضروري وضع 

نقص املناعة البشرية والعنف ضد املرأة. والصندوق اإلمنائي للمرأة مؤهل متاماً لتعزيز قاعدة 

املعرفة وتوجيه البرامج بشأن كيفية معاجلة الروابط القائمة بني هذه القضايا، بحكم عمله 

اجلاري وصالته مبشاريع ميولها صندوق األمم املتحدة االستئماني. 

’إضفاء طابع عاملي‘ على مبادرة  املدن اآلمنة: 
العنـف ضـد املـرأة والفتـاة فـي األماكـن العـامـة 

في شتى مدن العالم، يتصدى الصندوق اإلمنائي للمرأة لظاهرتي التحرش والعنف اجلنسيني 

وغيرها  النقل،  ووسائل  املدن،  شوارع  في  اليومية  حياتها  في  املرأة  منهما  تعاني  اللذين 

ــ بصفتها مواطنة على قدم  املرأة  االنتهاكات حق  تقيد هذه  وفيما  العامة.  األماكن  من 

املساواة مع غيرها ـ في أن تتمتع بالبيئة احلضرية، وأن متارس حقوقها في التعليم والعمل 

والسياسيات  القوانني  فإن  السياسية؛  احلياة  في  واملشاركة  اجلماعي  والتنظيم  والترفيه 

للمرأة في  اإلمنائي  املتحدة  األمم  والرائدة لصندوق  اجلارية  إلى األعمال  وباإلضافة  تتجاهلها. 

مدن  ــ  للصندوق  البارز  البرنامج  يعد  أخرى،  مناطق  في  األولية  وجهوده  الالتينية،  أمريكا 

آمنة خالية من العنف ضد املرأة والفتاة ٢٠٠٨ – ٢٠١٤ ــ أول محاولة شاملة جلميع األقاليم 

ً، حيث يتوخى البرنامج منع هذا العنف واحلد منه  ترمي إلى وضع منوذج ميكن مواءمته عامليا

وحتسني نوعية احلياة في املدن لصالح اجلميع، وذلك من خالل تأصيله في مبادرات متكني املرأة 

واجملتمعات احمللية والشراكة مع احلكومات احمللية، وعن طريق اتخاذ تدابير عملية للسالمة 

وإجراء إصالحات سياسية.

وهناك ما يقارب ٣٠ في املائة من النساء قد خضن 

ً. بل إن هذه النسبة  جتربتهن اجلنسية األولى كرها

ترتفع في صفوف اإلناث اللواتي كانت أعمارهن 

أقل من ١٥ سنة وقت شروعهن في ممارسة 

اجلنس ألول مرة، حيث أبلغ ٤٥ في 

املائة منهن عن أن جتربتهن متت 

باإلكراه٣. 

على املستوى العاملي، هناك ما يزيد على 

٥٠ في املائة من االعتداءات اجلنسية التي 

ترتكب ضد فتيات تقل أعمارهن عن ١٦ سنة٢. 
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االستراتيجيات الشاملة 
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ثمة ست استراتيجيات مترابطة وشاملة متثل أهمية محورية فيما يتعلق بفعالية التنفيذ 

واالستدامة للبرامج املدعومة من الصندوق اإلمنائي للمرأة واستدامتها، وهي:

النسائية، وغيرها  الوطنية، واجملموعات  العمل مع احلكومات  الشراكات، من خالل  بناء   •

فيها  (مبا  املدني  اجملتمع  منظمات  من 

والشباب  اإلنسان  حقوق  مجموعات 

والباحثني،  الدينية)،  واجملموعات  والرجال 

اخلاص،  والقطاع  اإلعالم،  ووســائــط 

املساهمة  خالل  من  وكذلك  واملانحني؛ 

في تعزيز آليات األمم املتحدة املشتركة بني 

أجل  من  العاملة  والشراكات  الوكاالت 

إنهاء العنف ضد املرأة والفتاة؛ 

اإلمنائي  الصندوق  عمليات  جميع  في  رئيسية  حصيلة  وهي  الوطنية،  القدرات  تنمية   •

احلكومية  باملؤسسات  املتعلقة  والنظم  املتخصصة  والدراية  املهارات  لتعزيز  للمرأة؛ 

احمللية والوطنية، والشبكات النسائية، ومنظمات اجملتمع املدني، والشركاء اآلخرين؛ 

الرصد والتقييم، لتعزيز نطاق ونوعية البرامج وضمان استخالص الدروس التي من شأنها   •

توجيه السياسات والبرامج واالستثمارات في جميع أنحاء العالم؛

في  جناعته  ثبتت  ما  إلى  التدخل  أشكال  استناد  لضمان  املعرفة،  تبادل   •

املرأة، ولتسهيل فرص االستفادة من توجيه اخلبراء  التصدي للعنف ضد 

في كيفية تنفيذ السياسات والبرامج الفعالة؛

العام   األمني  حملة  في  الفاعل  االشتراك  طريق  عن  واالتصاالت،  الدعوة   •

اإلقليمية  عناصرها  وتنسيق  املرأة،  ضد  العنف  إنهاء  أجل  من  حد  لنتّ

اآلخريـن،  الشركاء  مـع  العمل  نطاق  وتوسيـع  الوكاالت؛  بـني  املشتركة 

مبا في ذلك وسائط اإلعالم، وسفراء النوايا احلسنة، وغيرهم من املتحدثني 

الفخريني البارزين؛  

تعبئة املوارد، عن طريق استدامة التواصل، مبا في ذلك حمالت جمع التبرعات جلمع ١٠٠   •

مليون دوالر سنوياً حتى عام ٢٠١٥ لصالح صندوق األمم املتحدة االستئماني ـ وهو أساس 

مرجعي اعتُمد في إطار حملة األمني العام إلنهاء العنف ضد املرأة. 

’إن اجملتمع الذي يسمح بالعنف ضد املرأة 

مجتمع آيل إلى االنحطاط‘.

القس ديزموند توتو، مبناسبة اإلعالن 

عن شبكة القادة الرجال، 

حملة األمني العام إلنهاء العنف ضد املرأة، ٢٠٠٩
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ً عن طريق ثالثة استقصاءات دولية رائدة عن نسبة  تستند األرقام إلى بيانات استمدت من ٤٠ بلدا  -١

االنتشار، حيث أبلغت معظم مواقع االستقصاءات عن أن ما يتراوح بني ٢٠ و ٦٠ في املائة من النساء 

Adapted from WHO. 2005. WHO Multi-Coun- .قد عانني من عنف بدني و/أو جنسي في حياتهن

 try Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women: 46 WHO, Geneva;

Johnson, H., N. Ollus and S. Nevala. 2008. Violence Against Women: An International Per-

 spective: 39.(International Violence against Women Survey-IVAWS), New York: Springer

Science + Business Media and Demographic and Health Surveys-DHS, ORC Macro, Cal-

.verton, Maryland.http://www.measuredhs.com/Topics/gender/dv_surveys.cfm

صندوق األمم املتحدة للسكان. ٢٠٠٣. UNFPA and Young People: Imagine: 3. صندوق األمم املتحدة   -٢

للسكان، نيويورك.

ً وأدرجت بتصرف من منظمة  رقم مستند إلى بيانات عن السكان ترتكز على استقصاءات في ١٣ بلدا  -٣

WHO 2005. WHO Multi-Country Study on Women’s Health and Domes- العاملية:   الصحة 

 tic Violence against Women: 52. WHO, Geneva; Uganda Bureau of Statistics and Macro

 International Inc. 2007. Uganda Demographic and Health Survey 2006; 289. UBOS and

 Macro International, Calverton, Maryland; Ukrainian Center for Social Reforms, State

 Statistical Committee (Ukraine), Ministry of Health (Ukraine) and Macro International Inc.

 2008. Ukraine Demographic and Health Survey 2007: 168. UCSR and Macro International,

 Calverton, Maryland, and Central Statistical Office Zimbabwe and Macro International Inc.

2007. Zimbabwe Demographic and Health Survey 2005-06: 263 CSO and Macro Interna-

اجلنس غير متاح  القسري في ممارسة  الشروع  tional Inc, Calverton, Maryland.  ملحوظة: سن 

بالنسبة ألوغندا.
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إن هدف إنهاء العنف ضد املرأة والفتاة قابل 

للتحقيق. ورؤية الصندوق اإلمنائي للمرأة لعالم 

آمن ومسالم هي أن تكون املرأة والفتاة مبنأى 

عن العنف وسوء املعاملة؛ فتتمتعان، على قدم 

املساواة مع الرجل، باحلرية املواتية لالزدهار .
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