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 نتيجة للعنـف 
للمؤلفات إلـى 

مـن كبـار  ٪٦
 الجنسـي مـن 
لقتــل المــرتبط 
ضـاء التناسـلية 

ـا، وقـد يـؤدي 
لوقـوع ضـحية 
ـاهدة العنـف؛ 
تـــدعم العنـــف 

نـــف األبـــوين؛ 
صــيل الدراســي 
 من الحقوق، 

ًال مـن عوامـل 
ــية والســلوكية 
ي العنــف ضــد 
 فسـية والبدنيـة

ضـــحايا عنـــف 
بة باالكتئــاب 
 ذلــك العــدوى 
 عنـــد المـــيالد 
لـذعر بمقـدار 

م ت 
ديسم/ الثاني 

 

  لعنف،
  ات

 هذه الوفيات ن
ص استعراض ل

٦و ٤ راوح بـين
عشير والعنـف 
رائم الشـرف وال
وتشـويه األعض

المؤدية إليهـار 
 بـين األفـراد ال
ف علـيهم؛ ومشـ
ألعـــراف التـــي ت

 التعـــرض لعن
 وتــدني التحص
وحرمان المرأة 

 للعنـف عـامال
 الصــحة النفســي

وقـد يــؤدي. ظــة
ت الصـحة النف
ـــال تعـــرض ض
رضــهن لإلصــاب
جنســيًا بمــا فــي 
خفض أوزانهـــم 
ن باضـطراب ال

 كانون ٦ 

علقة بال
ء والفتيا

من  ٪٥٨ جاء
خلصقد و . عي

نسبة تتـرا وأن 
ة من عنف الع
ــا فـي ذلــك جــر
الل الجنسـي، و

 عوامل الخطر
شـكال العنـف 
فـال واإلشـراف
ة الناريـــة؛ واأل

عنـــف العشـــير،
ين الجنســين؛ 
بين الجنسين و

  . فتيات

 ُيعـد التعـرض
ثر بمشــكالت 
رة للعنــف باهظ
ق مـن مشـكالت
ف، يبلـــغ احتمــ

غ احتمــال تعرض
المنقولــة جوى 

هن مواليـــد تـــنخ
تمال إصابتهن

مية المتع
د النساء

  ألمانة

جو . بب العنف
 للعنف الجماع
 في طفولتهم،
 بصفة خاصة
مـن العنــف، بمــ
راض االستغال

ف ورائها وفي 
خطر معظـم أ
ي مراقبـة األطف
حيـــازة األســـلحة

ت، والســـيما ع
ر المنصــفة بــي

مساواة بعدم ال
ضد النساء والف

،ة عن العنف
ن ســرعة التــأث
وغيـر المباشــرة
والعجز ونطـاق
تعرضـــن للعنـــف
لضــعف، ويبلــغ
 بحــاالت العــدو
حتمـــال إنجـــابه
ولتهن يزيد احت

ت العالم
نف ضد
  

قرير من األ

ص حتفه بسبب
نتيجة  ٪٦، و

إليذاء البدني 
تضرر النساء 
شــكال أخــرى مـ
جار بهن ألغر

سباب التي تقف
عوامل خ ضمن

؛ واإلهمـال فـي
والمخـــدرات؛ وح

لنســـاء والفتيـــات
واألعــراف غيــر

وُيعد ع. لعمل
 من العنف ض

الناجمة الوفاة 
، ويزيــد مــنارية

ادية المباشــرة و
ابات الخطرة و
 الالتـــي لـــم يتع
ــد أكثــر مــن ال
ال إصــابتهن ب

اح يزيـــدكمـــا . 
جنسي في طفو

  

 مائة
 المؤقت 

لتحديات
وصًا العن

تق

مليون شخص ,١
ف بين األفراد،
 قد تعرضوا لإل

وتت. ة المعاملة
فتيـات ألشء وال

باإلكراه، واالتج

ختلفة في األس
وتتض. ن أنواعه

وة في الطفولـة؛
طي الكحـــول و

العنـــف ضـــد ال
شــير الــذكر؛ و
 على فرص ا
راء نسبة كبيرة

حاالتبدنية و 
ض غيــر الســا
ــاليف االقتصــا
 الوفاة واإلصا
قارنـــة بالنســـاء
جهــاض المتعمــ
ليم يزيــد احتمــا
 بمـــرة ونصـــف
ضن العتداء ج

 ي
بعد الم الثون

 دول األعمال

صدي لل
وخصوص

٣٧لقى  ٢٠١
نتيجة للعنف ٪

ى ربع البالغين
رضهم إلساءة
تعــرض النســاء
مبكر والزواج ب

كال العنف المخ
ى نوع آخر من
ب اآلباء بقسوة
دراســـي؛ وتعـــاط

  .ت

عوامـــل خطـــر 
مــن جانــب العش
 من الحصول
رية الكامنة ور

اإلصابات الب ن
نفســية واألمــراض

كمـا أن التكــ. 
فة خاصة إلى

ومق. ة األخـــرى
نســي إلــى اإلج
ي بعــض األقــال
ـاعي البشـــري 

الالتي تعرض ء

لس التنفيذ
والثال الرابعة 
من جدو ٤-٨

التص

١١في عام  
٣٥ للذات، و

بين ُخمس إلى
غون عن تعربلِّ 

كمـا تت. عشــير
ر، والزواج الم

  . ة

تشترك أشكا 
واع العنف إلى
لمعاملة وتأديب
 التحصـــيل الد

ب لحل النزاعات

وتتضـــمن ع 
ك المســيطر م
 وعدم تمكنهن
 األسباب الجذر

وفضًال عن 
ت الصــحة الن
.ة طيلــة العمــر
 والفتيات بصف
ـــية واإلنجابيـــة

ر والعنــف الجنس
ف تقريبــًا، وفــي
س العـــوز المنـــا

والنساء. ٪١٦

المجل  
الدورة 
٨البند    

  
  
  

  
١- 

الموجه
أن ما ب
السن يب
غيـر الع
بالمهور
األنثوية

  
٢- 

أحد أنو
لسوء ال
وتـــدني 

لوبكأس
  
٣- 

والســلوك
للنساء 
ضمن 

 
٤- 

مشــكالت
والبدنيـة
النساء 
والجنســ
العشــير
الضــعف
بفيـــروس
بنسبة 
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الضــعف، وباضــطراب اإلجهــاد العصــبي التــالي للصــدمة بمقــدار الثلــث، ويزيــد احتمــال محــاولتهن االنتحــار مقارنــة 
حة وعافية النسـاء والفتيـات، وتترك هذه العواقب أثرًا بالغ السوء على ص. لمثل هذا االعتداء تعرضوابالرجال الذين 

  .وعلى أسرهن ومجتمعاتهن المحلية ومجتمعاتهن ككل
  
وعلـــى الصـــعيد العـــالمي، تتعـــرض واحـــدة مـــن كـــل ثـــالث نســـاء للعنـــف البـــدني و/ أو الجنســـي مـــن جانـــب   -٥

٪ مـن النســاء ٣٠العشـير أو للعنـف الجنســي مـن جانــب غيـر العشــير مـرة واحـدة فــي حياتهـا علــى األقـل، وتتعــرض 
عشــير. ويبــدأ العنــف فــي ٪ مــن جــرائم قتــل النســاء فــي العــالم يرتكبهــا ال٣٨الالتــي ارتــبطن بعالقــة لعنــف العشــير. و

  إلــــى  ١٥٪ مــــن المراهقــــات (البالغــــات مــــن العمــــر مــــن ٣٠مراحــــل مبكــــرة مــــن حيــــاة النســــاء والفتيــــات، حيــــث أفــــاد 
يتفــاقم العنــف ضــد  عامــًا) الالتــي ارتــبطن بعالقــة بــأنهن قــد تعرضــن بالفعــل لعنــف العشــير خــالل حيــاتهن. وقــد ١٩

النســـاء والفتيـــات فـــي حـــاالت الطـــوارئ اإلنســـانية بمـــا فـــي ذلـــك النزاعـــات المســـلحة. ورغـــم شـــحة البيانـــات، أشـــار 
٪ مـن النسـاء يتعرضـن للعنـف الجنسـي وسـائر أنـواع العنـف فـي ظـل ٢٢٪ و٤استعراض للمؤلفات إلى أن مـا بـين 

  النزاعات.
  

  وضع قاعدة البيِّنات
  

لمـوارد بـأنجع األسـاليب جمـع البيانـات المصـنفة حسـب الجـنس والسـن عـن حجـم العنـف يتطلب استهداف ا  -٦
العنــف وتخفيــف  ترتبــة علــىمالعواقــب الوعوامــل خطــره وآثــاره، وٕاجــراء البحــث حــول التــدخالت الفعالــة للوقايــة مــن 

يعمـــد ســـوى عـــدد قليـــل مـــن البلـــدان إلـــى جمـــع البيانـــات المفصـــلة  وال. أثرهـــا، والســـيما العنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات
. د فــي ُنظــم الترصـد الروتينــي القائمــةجـو تكــاد توالعاليـة الجــودة عـن عــبء العنــف ونطاقـه، والبيانــات عــن العنـف ال 

 فـي دراسـة ومسوحات الصـحة اإلنجابيـة أو شـاركوأدرج بعض البلدان العنف ضد المرأة في المسوحات الديُمغرافية 
وينبغـي للبلـدان أن تسـتثمر فـي جمـع . صـحة المـرأة والعنـف المنزلـي المتعددة البلدان بشـأنمنظمة الصحة العالمية 

، وتقيـــيم البـــرامج الراميـــة إلـــى مكافحـــة العنـــف ضـــد النســـاء هوآثـــار العنـــف البيانـــات عـــن مـــدى انتشـــار عوامـــل خطـــر 
وينبغـي للبلـدان رصـد مـدى توسـع بـرامج . السـتدامةوالفتيات من أجل التصدي للمشـكلة علـى نحـو يتسـم بالفعاليـة وا

  .الوقاية واالستجابة، والخدمات والقوانين وسياسات الصحة العمومية
  
وقــد اضــطلعت منظمــة الصــحة العالميــة بــدور قيــادي فــي وضــع قاعــدة البيِّنــات عــن حجــم العنــف وعوامــل   -٧

التقريـــر العـــالمي عـــن العنـــف  المثـــال مـــن خـــالللفتيـــات، علـــى ســـبيل خطـــره وآثـــاره، والســـيما العنـــف ضـــد النســـاء وا
والتقـــديرات ، )٢٠٠٥(، ودراســـة المنظمـــة المتعـــددة البلـــدان بشـــأن صـــحة المـــرأة والعنـــف المنزلـــي )٢٠٠٢( والصـــحة

  .التي صدرت مؤخراً ) ٢٠١٣(العالمية واإلقليمية للعنف ضد النساء 

 
  ورسم السياسات السياساتلفية خ
  
أن العنــــف ُيعــــد ضــــمن مشــــكالت الصــــحة  ٢٥-٤٩ج ص عأعلنــــت جمعيــــة الصــــحة العالميــــة فــــي قرارهــــا   -٨

العمومية الرئيسية في العالم، وحثت الدول األعضـاء علـى تقيـيم مشـكلة العنـف علـى أراضـيها، وطلبـت إلـى المـدير 
وفـي . لوقايـة مـن العنـففـي ا المبنـي علـى العلـمالعام تقديم خطة عمل للتقدم صوب تطبيق نهـج الصـحة العموميـة 

التقريــر العــالمي عــن العنــف الــدول األعضــاء علــى تــرويج  ٢٤-٥٦ج ص عحــث قــرار جمعيــة الصــحة  ٢٠٠٣عــام 
، وتنفيذ توصيات التقرير من أجل تحسين األنشطة الرامية إلى الوقاية من العنف، وتقديم المساعدة الطبية والصحة

  .لى األشخاص الذين يعانون من آثار العنفوالنفسية واالجتماعية والقانونية والتأهيل إ
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ويركز عدد من قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة والوثائق الدولية المعتمدة بتوافق اآلراء، علـى العنـف   -٩
إعــالن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة : وهــي تتضــمن مــا يلــي. ضــد النســاء والفتيــات أو تشــير إليــه إشــارة رئيســية

)A/RES/48/104 ،(؛ وتقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية )١٩٩٣A/CONF 171/13/Rev.1 ،؛ وٕاعـالن )١٩٩٥
؛ وقـرارات الجمعيـة )١٩٩٦، A/CONF.177/20/Rev.1المـدرج فـي الوثيقـة (بيجين ومنهـاج العمـل الخاصـين بـالمرأة 

، )A/RES/55/68(لمــرأة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف بمــا فــي ذلــك الجــرائم ضــد ا
، والقضــاء علــى العنــف المنزلــي )A/RES/67/144(وتكثيــف الجهــود للقضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة 

وكـــذلك فقــد وقعـــت الــدول األعضـــاء المشــاركة فـــي الجمعيــة العامـــة لألمــم المتحـــدة ). A/RES/58/147(ضــد المــرأة 
دولـة، علـى إعـالن بشـأن  ١١٣والبـالغ عـددها  ٢٠١٣سـبتمبر / لالتي ُعقدت في نيويـورك فـي أيلـو  الثامنة والستين

وفي الـدورة السـابعة والخمسـين للجنـة وضـع المـرأة التـي ُعقـدت . االلتزام بالقضاء على العنف الجنسي في النزاعات
، اعُتمدت مجموعة من االستنتاجات بشأن القضاء على جميع أشـكال العنـف ضـد النسـاء والفتيـات ٢٠١٣في عام 

والتزم أحد عشر رئيسًا من رؤسـاء . والوقاية منها، وتضمنت هذه االستنتاجات إشارات إلى معالجة األبعاد الصحية
الوكــاالت التابعــة لألمــم المتحــدة بمــا فــي ذلــك المــدير العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة، بتعزيــز الجهــود المبذولــة مــن 

  .أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات
 

  لمتعدد القطاعاتالعمل ا
  

تتطلــب االســتجابة لمقتضــيات العنــف والســيما العنــف ضــد النســاء والفتيــات، المشــاركة النشــطة مــن جانــب   -١٠
وتضــطلع منظمــة الصــحة العالميــة ووزارات الصــحة الوطنيــة والــدوائر . قطاعــات متعــددة داخــل الحكومــة وخارجهــا

مل المتعدد القطاعات وتشجيعه وتوجيهه مـن أجـل الوقايـة المعنية بالصحة العمومية بدور حاسم في الدعوة إلى الع
ولما كان قطاع الصـحة ذا صـلة مباشـرة بضـحايا . من العنف والتخفيف من آثاره على الصعيدين العالمي والوطني

العنف وآثاره المتعددة، فهو يضطلع بدور ريادي في توفير الخدمات للناجين مـن العنـف، وفـي جمـع وبـث البيانـات 
نــات عــن حجــم العنــف وعوامــل خطــره وآثــاره، وفــي تحديــد االســتراتيجيات الفعالــة للوقايــة مــن العنــف واالســتجابة والبيِّ 

وفضــًال عــن ذلــك فــإن منظمــة الصــحة العالميــة ووزارات الصــحة فــي . لمقتضــياته مــن خــالل البحــث وتوليــد البيِّنــات
وفـي . لعنف كمشكلة مـن مشـكالت الصـحة العموميـةإمكانها أن تلعب دورًا محوريًا في الدعوة إلى زيادة االهتمام با

حين أن برامج وخدمات الوقاية من العنف المسندة بالبيِّنات قد ترسخت إلى حد معقـول فـي بعـض البلـدان المرتفعـة 
الدخل، فإن العديد من البلدان المتوسطة الدخل قـد بـدأت علـى التـو فـي االستكشـاف المنهجـي للخيـارات المطروحـة 

ايـــة والخـــدمات، ومعظـــم البلـــدان المنخفضـــة الـــدخل لـــيس لـــديها ســـوى بـــرامج وخـــدمات محـــدودة جـــدًا فـــي مجـــال الوق
  .للوقاية

 
  دور قطاع الصحة

  
على الرغم من أن جميع أشكال العنف والسيما العنف ضد النساء والفتيات تسفر عن آثار صحية وخيمـة   -١١

ويضــطلع . ال ُيعــد أولويــة بالنســبة إلــى وزارات الصــحة لناجيــات غالبــًا مــاإلــى ا طويلــة األجــل، فــإن تقــديم الخــدماتو 
قطاع الصحة بدور ريادي في تزويد مقدمي الرعاية باإلرشادات المسندة بالبيِّنات بشأن االستجابة على نحـو مالئـم 
لمقتضــيات العنــف والســيما العنــف ضــد النســاء والفتيــات، بمــا فــي ذلــك التــدخالت الســريرية وتقــديم خــدمات الصــحة 

ة والـــدعم النفســـي واإلحالـــة إلـــى الخـــدمات األخـــرى مثـــل الخـــدمات القانونيـــة واالجتماعيـــة والخـــدمات المتعلقـــة النفســـي
ولمــا كــان مقــدم الرعايــة الصــحية أول مــن يقــدم الخــدمات المهنيــة إلــى ضــحايا العنــف مــن النســاء . بالحمايــة البدنيــة

لــف مســتويات نظامــه وعلــى تنميــة قــدرات والفتيــات، ينبغــي لقطــاع الصــحة أن يعمــل علــى إذكــاء الــوعي علــى مخت
وينبغي للرعاية المقدمة للنساء والفتيات الالتي يتعرضن لعنـف العشـير واالعتـداء الجنسـي، . القوى العاملة الصحية

وينبغــي النظــر فــي االحتياجــات الخاصــة . أن تتمحــور حــول المــرأة وأن تُــدمج فــي الخــدمات الصــحية القائمــة بالفعــل
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وفـي الوقـت الحاضـر لـيس هنـاك سـوى عـدد . وتقـديم الخـدمات المالئمـة لهـم) والبنـات سـواًء بسـواءالبنون (لألطفال 
قليل من البلدان التي تقدم خدمات شاملة إلى الناجين مـن العنـف بصـفة عامـة وٕالـى ضـحايا عنـف العشـير والعنـف 

اآلثــار المباشــرة للعنــف وفــي حــين أن معظــم البلــدان تقــدم الخــدمات الخاصــة بالتعامــل مــع . الجنســي بصــفة خاصــة
وعـــادة مـــا ال تتـــاح . علـــى الصـــحة البدنيـــة، فـــإن الخـــدمات الخاصـــة بالصـــحة النفســـية للنـــاجين عـــادة مـــا ال تتـــوافر

الخدمات في األقاليم التي هي في أمس الحاجة إليها، ويعود ذلك إلى الحواجز المادية والعقبات التـي تتعلـق بمـدى 
  .قبولها ومالءمتها

  
من قبل، كررت الدول األعضـاء وهيئـات األمـم المتحـدة والمجتمـع المـدني، والسـيما الجمعيـات  وكما أشرنا  -١٢

ألسـبابه  اية من العنف ضد المرأة بالتصديويتطلب ذلك الوق. النسائية، الدعوة إلى القضاء على العنف ضد المرأة
م السياسات التي تتصدى للتمييز ضد ير الدائم، من األهمية إصدار التشريعات ورسومن أجل تحقيق التغُّ . الجذرية

النساء والفتيات، وتعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتساعد على توجيه المجتمعات صوب أعراف ثقافية 
وفــي حــين أن معظــم الجهــود الراميــة إلــى الوقايــة مــن العنــف تقودهــا القطاعــات األخــرى، فــإن قطــاع . العنــف تنبــذ

ور ريـــادي أو مســـاعد فـــي الـــدعوة إلـــى الوقايـــة مـــن العنـــف ضـــد المـــرأة، وضـــمان أن الصـــحة يمكنـــه االضـــطالع بـــد
وفـي الوقـت الحاضـر هنـاك عـدد . الجهود المبذولة في سبيل الوقاية تستند إلى البيِّنـات العلميـة وتنفـذ تـدابير محـددة

ل دراســات مصــممة قليــل مــن التــدخالت التــي ثبتــت فعاليتهــا فــي الوقايــة مــن العنــف ضــد النســاء والفتيــات مــن خــال
والبرامج المدرسية الراميـة إلـى الوقايـة مـن العنـف فـي إطـار عالقـات التعـارف بـين الجنسـين؛ واالسـتراتيجيات . جيداً 

التــي تجمــع بــين التمويــل البــالغ الصــغر والتــدريب علــى المســاواة بــين الجنســين؛ واالســتراتيجيات التــي تعــزز مهــارات 
لمحليـــة؛ واالســـتراتيجيات والسياســـات الراميـــة إلـــى تغييـــر األعـــراف الثقافيـــة التواصـــل والعالقـــات داخـــل المجتمعـــات ا

الخاصة بنوع الجنس، واالستراتيجيات التي تحد من إتاحـة الكحـول وتعاطيـه علـى نحـو ضـار، تبـدو جميعهـا واعـدة 
يذ برامج إعداد وفي إمكان قطاع الصحة أيضًا أن يلعب دورًا مهمًا في تنف. إخضاعها لمزيد من التقييم يتعينولكن 

أحد عوامل  يمثلاآلباء لرعاية األبناء وبرامج الزيارات المنزلية التي تستهدف التصدي لسوء معاملة األطفال، الذي 
  . الخطر بالنسبة إلى أنواع العنف األخرى

  
  اإلجراءات التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية

  
تولــــت األمانــــة وضــــع القواعــــد واألدوات والمبــــادئ التوجيهيــــة الخاصــــة بقطــــاع الصــــحة ومســــاعدة الــــدول   -١٣

االســـتجابة لمقتضـــيات عنـــف العشـــير والعنـــف الجنســـي ضـــد األعضـــاء علـــى تطبيقهـــا، وتشـــمل علـــى ســـبيل المثـــال 
والوقايــة مــن عنــف العشـــير ؛ )٢٠١٣(المبــادئ التوجيهيــة الســريرية والسياســاتية لمنظمـــة الصــحة العالميــة  :النســاء

والتـــــدبير العالجـــــي الســـــريري للناجيـــــات مـــــن ؛ )٢٠١٠( البيِّنـــــاتاتخـــــاذ اإلجـــــراءات وتوليـــــد : والعنـــــف ضـــــد المـــــرأة
ـــامج للـــتعلم اإللكترونـــي : االغتصـــاب ـــة القانونيـــة لضـــحايا العنـــف  ؛)٢٠٠٩(برن ـــة الطبي ـــادئ التوجيهيـــة للرعاي والمب

لمية على تعزيز الجهود الرامية إلى دمـج مكافحـة العنـف ضـد المـرأة وتعمل منظمة الصحة العا ).٢٠٠٣( الجنسي
في البرامج المعنية بالصـحة الجنسـية واإلنجابيـة، وصـحة األم والطفـل والمراهـق، وفيـروس العـوز المنـاعي البشـري، 

  .والصحة النفسية
  

مم المتحدة في مجال التصدي وجميع البلدان، والسيما تلك التي أيدت االلتزامات المختلفة التي قطعتها األ  -١٤
ينبغـــي لهـــا تعزيـــز اســـتجابتها ) بمـــا فـــي ذلـــك إعـــالن االلتـــزام الصـــادر مـــؤخراً (للعنـــف الجنســـي المتعلـــق بالنزاعـــات 

وينبغـــي دمـــج . لمقتضـــيات العنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات فـــي حـــاالت الطـــوارئ اإلنســـانية بمـــا فـــي ذلـــك النزاعـــات
فتيات في عمل مجموعات الصـحة العالميـة والُقطريـة عـن طريـق تنقـيح استراتيجيات التصدي للعنف ضد النساء وال

وتعمـل منظمـة الصـحة العالميـة علـى تعزيـز دمـج الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة والوقايـة . اإلرشادات وبرامج التـدريب
، وذلـك مـن خـالل عملهـا لطـوارئامن العنف القائم على نوع الجنس في االسـتجابة لمقتضـيات الصـحة فـي حـاالت 

  .الخاص بوضع المعايير وقيادة مجموعات الصحة
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وتشارك المنظمة مشاركة نشـطة فـي مختلـف التحالفـات والشـراكات وآليـات األمـم المتحـدة، وتتعـاون تعاونـًا   -١٥
المكلفة بتنسيق الجهود المبذولة داخل منظومة األمم المتحدة من أجل التصدي (وثيقًا مع هيئة األمم المتحدة للمرأة 

كما تساهم المنظمة في عدد من عمليـات األمـم . ، ومع صندوق األمم المتحدة للسكان)ضد النساء والفتياتللعنف 
المتحدة، بما في ذلك قيادة محاور المعرفة لمبادرة األمم المتحـدة لمكافحـة العنـف الجنسـي فـي حـاالت النـزاع، التـي 

المسـاءلة، وزيـادة البرمجـة والـدعوة، ودعـم الجهـود تمثل جهـود منظومـة األمـم المتحـدة المتضـافرة لتحسـين التنسـيق و 
وكــذلك فــإن منظمــة الصــحة العالميــة تنتمــي إلــى . الوطنيــة الراميــة إلــى التصــدي للعنــف الجنســي المتعلــق بالنزاعــات

، وهــي شــراكة عالميــة بــين القطــاعين العــام والخــاص تســتهدف القضــاء علــى العنــف "معــًا مــن أجــل الفتيــات"شــراكة 
منـع مـن أجـل وتستضـيف المنظمـة أمانـة التحـالف  .الفتيـاتفال، مع التركيز بصفة خاصـة علـى الجنسي ضد األط

  .وشاركت في تأسيس مبادرة بحوث العنف الجنسي ،العنف
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 

  .المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير وٕالى تقديم المزيد من اإلرشادات  -١٦
  
  
  

=     =     =  


