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  املرأة وضع جلنة    العامة اجلمعية
  واخلمسون الرابعة الدورة    عشرة الثالثة الدورة

   ٢٠١٠ مارس/آذار ١٢-١    ٢٠١٠ مارس/آذار ٢٦-١
  *املؤقت األعمال جدول من )ج( ٣ البند    ٢ البند

حلقــوق الــسامية املتحــدة األمــم ملفوضــة الــسنوي التقريــر
اإلنـسان  حلقـوق  املتحـدة  األمـم  مفوضية وتقريرا اإلنسان
  العام واألمني

االسـتثنائية  والـدورة  بـاملرأة  املعين الرابع العاملي املؤمتر متابعة  
:٢٠٠٠ عام املرأة” املعنونة العام للجمعية والعشرين الثالثة

احلــادي القــرن يف والــسالم والتنميــة اجلنــسني، بــني املــساواة
ملـرأة ا وأوضـاع  اجلنـساين  املنظور مراعاة تعميم :“والعشرين
        برناجمية ومسائل

ــر     ــشطة عــن للمــرأة اإلمنــائي املتحــدة األمــم صــندوق تقري ــصندوق أن  ال
 املرأة ضد العنف على القضاء إىل الرامية

  
  العام األمني من كرةمذ    

  
 اإلنــسان حقــوق وجملــس املــرأة وضــع جلنــة إىل طيــه حييــل بــأن العــام األمــني يتــشرف 
 إىل الراميــة الـصندوق  ةأنـشط  عـن  للمـرأة  اإلمنـائي  تحــدةامل األمـم  صـندوق  أعـده  الـذي  التقريـر 
  .٥٠/١٦٦ العامة اجلمعية بقرار عمال املرأة، ضد العنف على القضاء
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 األمـم  صـندوق  أنـشطة  عـن  للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق يرتقر    
 العنــف لــىع القــضاء إىل الراميــة اإلجــراءات لــدعم االســتئماين املتحــدة
  املرأة ضد

  
 مقدمة  - أوال  

 العنـف  علـى  القـضاء  إىل الراميـة  اإلجـراءات  لـدعم  االسـتئماين  املتحـدة  األمم صندوق  - ١
ــرأة ضــد ــة امل ــة آلي ــيت للجهــود دعمــا املــنح تقــدم األطــراف متعــددة هام ــذهلا ال  احلكومــات تب

 النـساء  ضـد  العنـف  إهنـاء  أجـل  مـن  واحمللـي  الـوطين  ينالـصعيد  علـى  احلكوميـة  غـري  واملنظمات
 صـندوق  ،٥٠/١٦٦ العامـة  اجلمعية قرارب ١٩٩٦ عام املنشأ ،الصندوق هذا ويدير .والفتيات

 كـان  ،٢٠٠٩ عـام  وبنهايـة  .املتحـدة  األمـم  منظومـة  عـن  بالنيابـة  للمـرأة  اإلمنائي املتحدة األمم
 مــن دوالر مليــون ٥٠ مــن بــأكثر وإقليمــا بلــدا ١٢١ يف مبــادرات ٣٠٤ دعــم قــد الــصندوق
 .املتحدة الواليات دوالرات

 الـدورة  وإىل املـرأة  وضـع  للجنـة  واخلمسني الرابعة الدورة إىل املقدم التقرير هذا نويبّي  - ٢
 يف حققهـا  الـيت  واإلجنـازات  الـصندوق  أحـرزه  الذي التقدم اإلنسان حقوق جمللس عشرة الثالثة
 إهنـاء  إىل الرامية للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق برامج على الضوء ويسلط ،٢٠٠٩ عام

 .والفتيات النساء ضد العنف
  

 والسياق األساسية املعلومات  - ثانيا  
 النـساء  ضـد  العنـف  إهنـاء  صـوب  التقـدم  لتعزيز تارخيية فرصة الدويل اجملتمع أمام تلوح  - ٣

 لتعزيـز  الدوليـة  األعمـال  جـداول  علـى  بـارزة  مكانـة  حتتـل  اآلن باتـت  القـضية  هذهف .والفتيات
ــس ــر، مــن واحلــد واألمــن، المال ــة، الفق ــسان وحقــوق والتنمي ــد عــدد اعتمــدو .اإلن  مــن متزاي

 قـرارات  الـدويل  الـصعيد  علـى  عّززهتـا  ،الـشأن  هبذا عمل وخطط سياساتو قوانني احلكومات
 متعــددة جهُـ ُن تبـاع با وأوصــت العمـل  تكثيـف  إىل دعــت الـيت  )١(األمـن  وجملــس العامـة  اجلمعيـة 

 هــذه العامــة اجلمعيــة قــرارات وتــشري .اتفتيــوال النــساء ضــد العنــف إلهنــاء ودائمــة القطاعــات
 متويـل  آليـة  بوصـفه  االسـتئماين  املتحـدة  األمـم  صـندوق  فعاليـة  تعزيـز  مواصـلة  أمهية إىل صراحة
 ضـد  العنـف  يف املتمثـل  العـاملي  للوبـاء  للتـصدي  املـوارد  مـن  املزيـد  وحـشد  املنظومة نطاق على
 امتزايـد  اعـدد  “األداء توحيـد ” علـى  والتـشديد  املتحدة مماأل إصالح حيفزو .والفتيات النساء

__________ 
 بــشأن تكثيــف اجلهــود للقــضاء  ٦٤/١٣٧ و ٦٣/١٥٥ و ٦٢/١٣٣ و ٦١/١٤٣قــرارات اجلمعيــة العامــة    )١(  

  ).٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠على مجيع أشكال العنف ضد املرأة وقرارا جملس األمن 
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 النـساء  ضـد  العنـف  علـى  القـضاء  يف مـسامهاهتا  زيـادة  علـى  والـربامج  والصناديق الوكاالت من
  .)٢(“املرأة ضد العنف إلهناء احتدوا” العام األمني محلة بانطالق أكثر تعزز ما وهو والفتيات،

 مـسامهة  لتقـدمي  فريد بوضع االستئماين املتحدة مماأل صندوق حيظى السياق، هذا ويف  - ٤
 والفتيـات  النـساء  حيـاة  يف حقيقـي  تغـيري  بإحـداث  التزاماهتا جتسيد على ملساعدهتا للبلدان هامة
 الـوطين  الـصعيد  علـى  نتائج مخس حتقيق إىل العام األمني محلة نداء مع متشيا الواقع، أرض على
ــاذ :هــي ــوانني إنف ــة، الق ــذ الوطني ــم ودعــم القطاعــات، املتعــددة العمــل طــطخ وتنفي  مجــع ُنظُ

ــة التعبئــــةو البيانــــات، ــتراتيجيات االجتماعيــ  يف اجلنــــسي للعنــــف والتــــصدي ،الوقايــــة واســ
 .الرتاع حاالت

  
 إىل الراميـة  اإلجـراءات  دعملـ  االسـتئماين  املتحـدة  األمم صندوق أنشطة  - ثالثا  

 املرأة ضد العنف على القضاء
 لتحفيـز  رئيـسية  عاملية آلية إنشائه، منذ ميثل، االستئماين املتحدة األمم صندوق فتئ ما  - ٥

 مـع  ومتـشيا  .والفتيـات  النـساء  ضـد  العنـف  إلهنـاء  مبتكـرة  اسـتراتيجيات  دعم طريق عن التغيري
 دعـم  علـى  املـنح  تقـدمي ل برناجمـه  يف عمومـا  الصندوق ركز ،٢٠٠٨-٢٠٠٥ لفترةا ةستراتيجيا

 ضـد  للعنـف  للتـصدي  البلـدان  عليهـا  وافقـت  الـيت  ،لعمـل ا وخطـط  والـسياسات  القوانني تنفيذ
  .واحمللي والوطين واإلقليمي العاملي الصعد على والفتيات، النساء

 الــصندوق اســتراتيجية تنفيــذ يف احملــرز التقــدم أدنــاه ٣٥ إىل ٧ مــن الفقــرات وتــوجز  - ٦
 يف ٢٠٠٩ معـا  يف العمـل  إطارها يف الصندوق واصل يتال ،٢٠٠٨-٢٠٠٥ للفترة ينماستئاإل

 وفقـا  التقريـر  هـذا  أعـد  قـد و .ذاهتـا  الفتـرة  يتنـاول  خـارجي  تقيـيم  فيـه  جيـري  كان الذي الوقت
 وتنميـة  املعـارف  وإدارة والكفـاءة،  واملـشاركة،  التأثري، :وهي اخلمسة، االستراتيجية ملرتكزات
 .اخلارجي التقييم جوانب أبرز أيضا التقرير يتضمنو .املوارد وحشد القدرات،

  
 العمل وخطط والسياسات نينواالق تنفيذ دعم :التأثري يزتعز    

 ضـد  العنف إهناء على العمل إىل االلتزام إبداء من لالنتقال اخلطرية تفجواال سد بغية  - ٧
 تركيـزا  املـنح  تقدمي جمال يف االستئماين املتحدة األمم صندوق جهود ركزت والفتيات، النساء

 املـنح  مـن  املـستفيدون  ويعمـل  .العمل وخطط السياساتو القوانني تنفيذ دعم على استراتيجيا
 الــسياسات، وتنفيــذ واننيالقــ إنفــاذ أجــل مــن املعنــّيني املــصلحة أصــحاب قــدرات تنميــة علــى

 االســتراتيجية الـشراكات  توســع كمـا  .العنـف  مــن الناجيـات  لـصاحل  اخلــدمات نوعيـة  وحتـسني 
__________ 

  .http://enviolence.un.orgانظر   )٢(  



A/HRC/13/71
E/CN.6/2010/8

 

4 09-65800 
 

 قطاعــات وخاصــة قطاعــات،ال عــرب املدعومــة الــربامج تعمــل مــا وعــادة .وتــدعمها جهــودهم
ــا ويـــشارك والتعلـــيم، واألمـــن والعدالـــة الـــصحة  وغـــري احلكوميـــون املـــصلحة أصـــحاب فيهـ

 .سواء حد على احلكوميني

 يف قائمـة  منحـة  ٨١ تـضم  حافظـة  االسـتئماين  الـصندوق  لـدى  كان ،٢٠٠٩ عام ويف  - ٨
 مـن  مـدهتا  منحـا  مشلـت  املـنح  وهـذه  .دوالر مليـون  ٣٠ تنـاهز  إمجاليـة  بقيمـة  وإقليمـا  بلدا ٧٦

 وحظيـت  .التنفيـذ  قيد تزال وال ٢٠٠٦ عام منذ عليها ةاملوافق جرت سنوات ثالث إىل سنتني
ــ الكــارييب البحــر ومنطقــة الالتينيــة أمريكــا  ضــئيل بفــارق هاتــتل ،)املائــة يف ٢٤( حافظــة أكربب
ــا، ــيا أفريقيـ ــة وآسـ ــيط ومنطقـ ــادئ احملـ ــة يف ٢٣( اهلـ ــهما لكـــل املائـ ــا ).منـ ــة أمـ  وســـط منطقـ
 تنيحـافظ  أصـغر  علـى  فحازتـا  العربيـة  الـدول  منطقـة و املـستقلة،  الدول ورابطة وشرقها أوروبا

 .املائـة  يف ٧ نـسبة  علـى  قاليميـة األ ربامجالـ  حـازت و ،)التـوايل  علـى  املائة يف ٨ و املائة يف ١٥(
 ريرالتقـا  علـى  بنـاء  خمتـارة،  نحمبـ  املتصلة اإلجنازات أبرز أدناه )د( إىل )أ( من اتالفقر وتعرض
 :٢٠٠٩ عام يف الواردة

ــتراتيجيات  )أ(   ــة اسـ ــأي :الوقايـ ــستفيدون لجـ ــن املـ ــندوق مـ ــم صـ ــدة األمـ  املتحـ
 يف املــنح مــن املــستفيدون اعتمــد فقــد .األصــل يف العنــف وقــوع لــدرء الوقايــة إىل االســتئماين

 دواهلنـ  ومـصر  ولبنـان  وكمبوديـا  وشيلي ورواندا السورية العربية واجلمهورية والربازيل األردن
 وجتنيـد  حبقوقهـا  املطالبـة  مـن  املـرأة  بتمكني العنف جذور تستهدف وقاية استراتيجيات واليمن
 .مقبـول  غـري  أمرا العنف جعلو اجلنسانية األعراف تغيري إىل الرامية اجلهود يف والفتيان الرجال
 ياجلمـاهري  اإلعـالم  وسـائط  )بريكثـرو ( اإلنـسان  حلقوق الدولية نظمةامل استخدمت اهلند، ويف

 تركــز ملموســة، إجــراءات اختــاذ إىل والــدعوة ،واملمارســات املواقــف وتغــيري الــوعي، إلذكــاء
 اإلعالنـات  عمـالق  مـع  أُبـرم  جمـاين  تعـاون  اتفـاق  فضىوأ .والفتيان الرجال إشراك على حتديدا

 )Abby Award( الذهبيـة  أيب جبـائزة  فـازت  اليت ،اجلرس قرع محلة تنظيم إىل ميذر أند أوغيلفي
 علـى  عـالوة و .٢٠٠٩ أبريـل /نيـسان  يف )Goafest( غـوا  مبهرجـان  “متكاملـة  محلـة  ضلأفـ ” لـ

 اإلمنــائي املتحــدة األمــم صــندوق يــّسرها شــراكة خــالل مــن بريكثــرو، منظمــة متكنــت ،ذلــك
 زمنيـة  فتـرات  لـشراء  الالزمـة  املـوارد  تـأمني  مـن  الطفـل،  وتنميـة  املـرأة  شـؤون  وزارة مع للمرأة
 أشـهر  أربعـة  يف ،اجلـرس  قـرع  حلملـة  تـسىن  ذلك، بفضلو .الوطنية زيونالتلف حمطات يف للبث
 القانونيــة احلقــوق عــن رســائل اهلنــد يف شــخص مليــون ١٢٤ مــن أكثــر إىل لتوّصــ أن فقــط،
 احملليـة  اجملتمعـات  مـع  “كمبوديـا  يف والتنمية اجلنسانية” احلكومية غري املنظمة وعملت .للمرأة
 إيقـاف  سـبل  بـشأن  أقـراهنم  لتثقيـف  احمللـي  الـصعيد  على والرجال النساء من جمموعات إلنشاء
 مـن  املئـات  اجملموعـات  هـذه  نظّمـت  فقـط،  واحـدة  سـنة  ويف .القانونيـة  احلمايـة  وطلب العنف

 امـرأة  ٦ ٠٠٠ إىل ووصـلت  شـخص،  ٣ ٠٠٠ مـن  أكثـر  فيهـا  شـارك  القـرى  يف االجتماعات
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 تتعلـق  قـضايا  ائيةالنـس  اجملتمعيـة  اجملموعـات  وّحلـت  .األبـواب  قـرع  محـالت  خـالل  من ورجل
ــ ــرأة ضــد العنفب ــها أو امل ــدمت .احملاكمــة إىل أحالت ــة اجملموعــات وق ــة األهلي ــشورة الرجالي  امل

 األخــرى األمثلــة مــنو .أخــرى ســلوك أمنــاط اعتمــاد علــى لتــشجيعهم العنــف أعمــال ملــرتكيب
 لعنـف ا وإهنـاء  اجلنـسني  بني املساواة حتقيق أجل من التحول حداثإ يف الرجال شراكإل الرائدة
 )Instituto Promundo( برومونــدو معهــد لفائــدة مــؤخرا املمولــة األقاليميــة املبــادرة املــرأة ضــد
 حماولـة  يف واهلند، وشيلي ورواندا الربازيل يف يعمل الذي املعهد، شرع فقد .منحة تلقى الذي
 يف تيـان والف الرجـال  إشـراك  يف فعاليـة  النهج ألكثر منهجي تقييم جراءإل األقطار متعددة رائدة
 منظمـات  مـع  شـراكات  العظمـى  بريطانيـا  أكـسفام  منظمـة  وأقامـت  .العنف من الوقاية جهود
 إقليميــة مبــادرة لتنفيــذ والــيمن ومــصر ولبنــان الــسورية العربيــة واجلمهوريــة األردن يف نــسائية
 أنـشطة  يف والفتيـان  الرجـال  شـراك إل منـهجيات  وضـع  أجـل  مـن  العربيـة  الدول شىت يف حافزة
 وشخـصيات  بـارزون  منتخبـون  مـسؤولون  وّحـد  التنفيـذ،  مـن  فقـط  واحـدة  سنة وبعد .الوقاية
 علــى إضــافةو .لبنــان يف األســري العنــف جيــّرم قــانون باعتمــاد للمطالبــة جهــودهم بــارزة عامـة 
 العـام  األمـني  بـشبكة  تـرتبط  اإلقليمـي  دون الـصعيد  على أبيض شريط محلة تنظيم جيري ،ذلك
 ؛مؤخرا دشنت اليت الرجالية اتللقياد

 :وامليزانية السياسات صعيدي على للتنفيذ االستراتيجية االلتزامات تأمني  )ب(  
ــَنُح جنحــت ــم صــندوق ِم ــتئماين املتحــدة األم ــدان يف االس ــها بل ــا من ــدا بلغاري ــاد يف وروان  إجي
ــات ــدة التزام ــسياسات جمــايل يف جدي ــة، ال  اســتراتيجية إطــار يف حامســة ةخطــو هــيو وامليزاني
 عنـدما  املثـال،  سـبيل  فعلـى  .اخلـدمات  وتـوفري  القـوانني  لتنفيـذ  الالزمـة  األطـر  تعزيـز ل الصندوق

 أحلـت  ،٢٠٠٨ عـام  يف املـرتيل  بـالعنف  املتعلـق  البلغـاري  القـانون  لتعـديل  رمسيةال عمليةال بدأت
 ختــصيص علــى الدولــة مــسؤولية اشــتمال ضــرورة علــى اجلنــسانية لبحــوث البلغاريــة املؤســسة
ــ املــستوى علــى وخباصــة لعاديــة،ا امليزانيــة يف اتاعتمــاد  .اخلــدمات معظــم تقــدَّم حيــث ياحملل

 ويف .والــدعم حلمايــةا خلــدمات ســنوية خمصــصات علــى اآلن املــنقح القــانون مــشروع صيــنو
 وضـع ب حملـيني  زعمـاء  قيـام  عن نغوما ملقاطعة احلكومية اإلدارة إىل قدمت منحة أمثرت رواندا،
 .املـرأة  ضـد  العنـف  هنـاء إل احملليـة  اإلجـراءات  مجيع تدمج سنوات ثالث مدهتا استراتيجية خطة
 وتقـوم  للمقاطعة، الشهرية األمنية االجتماعات أعمال جدول ضمن اآلن تندرج القضية وهذه
 ؛هبا الشرطة وإبالغ الفردية للحاالت اعتيادي برصد قرية ٤٧٣ يف احمللية الصحوة جلان

ــ  )ج(   ــاذ سنيحت ــانون إنف ــيادة الق ــانون وس ــم صــندوق اســتثمر :الق  املتحــدة األم
 القـانون  إنفـاذ  لتحـسني  حامسـان  جانبـان  مهـا و املعلومـات،  ونـشر  القدرات تنمية يف االستئماين
 ففـي  .وسـرياليون  البوليفاريـة  فنــزويال  ومجهورية وبوتان اجلديدة غينيا بابوا يف القانون وسيادة
 تعـاون  عالقـة  قامـة إ إىل التوصـل  مـن  والطفـل  للمرأة الوطنية اللجنة املنح إحدى مكّنت بوتان،
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ــع ــشرطة م ــة ال ــة امللكي ــة البوتاني ــدل وحمكم ــة الع ــرت .امللكي ــك وأمث ــشراكة تل ــاد عــن ال  اعتم
 التعجيــل تتــيح والــرد للــشكاوى آليــة وإنــشاء الناجيــات، خــصوصية حلمايــة ســرية حماكمــات
ــضايا مبعاجلــة ــف ق ــة ويف .العن ــيمبو مقاطع ــابوا يف س ــا ب ــدة، غيني ــ اجلدي ــة تتعاون ــ املنظم  ريغ
 حلـل  الـشرطة  مـع  مباشـرا  تعاونـا  للـسالم  املناصـرات  للنـساء  كـب  منظمـة  تدعي اليت احلكومية
 مـن  جمموعـة  إىل اسـتنادا  األراضـي،  علـى  والرتاعات اتاملشعوذ وقتل املرأة، ضد العنف قضايا

ــد ــة القواع ــة والقواعــد العرفي ــسان حلقــوق الدولي ــة ســاعدت ســرياليون، ويف .اإلن ــاذ جلن  اإلنق
 تنفيـذ  أجـل  مـن  التعـاون  لتعزيـز  سـنوات  ثـالث  مـدهتا  يـة تنفيذ خطـة  وضع يف حلكومةا الدولية
 ملقـدمي  عمليـة  أدوات املنظمة وضعت ،احلني ذلك ومنذ .العنف ضد اجلديدة الوطنية القوانني

 شــرطيا،  ٩٦ صاحللــ  تدريبيــة  دورات ونظّمــت  البيانــات؛  ومجــع  القــضايا  لتعقــب  اخلــدمات 
 أن وبعـد  .الرمسيـة  غـري  القـضاء  نظـم  إلشراك يةشعب تماعاتاج وعقدت وقاضيا؛ عاما ومفتشا
 حنـو  “بديلـة  جنـسية  ثقافـة  أجـل  من الفرتويلية الرابطة” الفرتويلية احلكومية غري املنظمة دّربت
 الـوطين  القـانون  تنفيـذ  سـبل  علـى  اجلامعـات  وطالب القانون وإنفاذ القضاء يموظف من ٢٠٠
 املهـين،  للتطـوير  ابرناجمهـ  يف التـدريب  سـوكري  يف البلديـة  الـشرطة  كلية أدرجت العنف، ضد

  ؛احملققنيو ،الضباطو املفتشني، ونواب املفتشني، مجيع على الالزم
 مكنـت  :الـدعم  خـدمات  علـى  العنـف  من الناجيات حصول نطاق توسيع  )د(  

ــنح ــم صــندوق م ــن االســتئماين املتحــدة األم ــى وســريعة كــبرية حتــسينات إدخــال م  شــىت عل
 مـن  املـستفيدة  اجلهـات  وعـززت  .للناجيـات  املقدمـة  والـصحية  والقانونية يةاالجتماع اخلدمات

 خـدمات  علـى  النـساء  حـصول  فـرص  املثـال،  سـبيل  علـى  وأوكرانيـا،  الروسـي  االحتـاد  يف املنح
 خطـة  يف أوكرانيـا  يف احلكوميـة  غري روزرادا منظمة وأسهمت .اجلودة وعالية ومتكاملة شاملة
 منوذجيـة  أقـاليم  أربعـة  يف تدريبيـة  بـرامج  خـالل  مـن  املـرتيل،  عنفال قانون لتنفيذ الوطنية العمل
 عــن الكــشف علــى واحملليــة املركزيــة اخلــدمات مقــدمي مــن ٢ ٠٠٠ قــدرة رفــع إىل أدى ممــا

 املـشروع  أن مـستقل  تقيـيم  خالل من وتبني .للناجيات النفسي الدعم وتقدمي االعتداء حاالت
 يف الـشرطة  مراكـز  إىل اسـتدعاؤهم  يـتم  ذينالـ  العنـف  أعمـال  مـرتكيب  عـدد  زيـادة  على ساعد
 األقـاليم  يف املقدمـة  اخلـدمات  نوعيـة  أن إىل التقيـيم  وخلـص  أضعاف مخسة مبقدار كييف إقليم

 أطبـــاء” منظمـــة تقـــوم الروســـي، االحتـــاد يف بترســـبورغ ســـان ويف .كـــثريا حتـــسنت األربعـــة
 طـابع  وإضـفاء  كـاالت الو بـني  املـشتركة  للخدمات بروتوكول بوضع احلكومية غري “لألطفال
 يف أصـبح  واألطفـال،  للعـائالت  االجتماعيـة  املـساعدة  تقـدمي  مركز خالل ومن .عليه مؤسسي
 للحـصول  التـسجيل  يف واملـساعدة  النفـسية،  االستـشارات  من كل على احلصول النساء إمكان
 نيبـالتمك  املعنيـة  األقـران  بـني  الـدعم  مجاعـات  إىل واالنـضمام  االجتماعيـة،  االستحقاقات على

   الطفل؛ رعاية وخدمات
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 صــندوق تركيــز أســهم :النــساء مــن املهمــشة اجلماعــات احتياجــات تلبيــة  )هـ(  
 كـل  يف املـنح  مـن  املستفيدين مساعدة يف التهميش أسوار حتطيم على االستئماين املتحدة األمم
 إىل املقدمـة  اخلـدمات  نطـاق  توسـيع  علـى  ومصر القوميات املتعددة بوليفيا ودولة إكوادور من

 ودولــة إكــوادور مــن كــل يف قامــت وقــد .مهملــة بــدوهنا ســتظل كانــت النــساء مــن مجاعــات
 منظمــات مــن واثنــتني األســرة لرعايــة الدوليــة املنظمــة بــني شــراكة القوميــات املتعــددة بوليفيــا
 صـوت  رفـع  بغيـة  احملليـة  اجملتمعـات  مـستوى  علـى  مناقـشات  إجـراء  أجل من األصلية الشعوب

 .املـرتيل  للعنـف  املناهـضة  للقـوانني  الثقافيـة  تـصوراهتن  عـن  تعـبريهن  يف األصـلية  الـشعوب  نساء
ــذلك، ونتيجــة ــرأة ١ ٧٥٠ قــدم ل ــن رجــال ٢٥٠ و ام ــاء م  توصــيات األصــلية الــشعوب أبن
 األصـلية  الـشعوب  نـساء  ضـد  العنـف  ملنـع  املناسـبة  للخـدمات  جديـد  منـوذج  وضع يف أسهمت
 الـذين  والرجـال  النـساء  الـشاملة  يـة للتنم الـشهاب  مؤسـسة  أشـركت  مـصر،  ويف .له والتصدي
 حيتاجوهنــا الــيت اخلــدمات حتديــد يف القــاهرة خــارج الواقعــة الفقــرية األحيــاء أحــد يف يعيــشون
 املعلومـات  تلـك  الـشهاب  مؤسـسة  واسـتخدمت  .وأمناطـه  للعنـف  احمللية التصورات إىل استنادا
 النــواحي يف ساعدةاملــ ويقــدم الفقــري احلــي يف يقـع  هبــا، خــاص للخــدمات جــامع مركــز إلقامـة 
  ؛وقائي وكتدبري العنف، من للناجيات والنفسية والطبية القانونية
 املناعـــة نقـــص وفـــريوس املـــرأة ضـــد العنـــف بـــني التقـــاطع أوجـــه معاجلـــة  )و(  
 االسـتئماين  املتحـدة  األمـم  صـندوق  قـدم  ):اإليـدز ( املكتـسب  املناعـة  نقص متالزمة/البشرية
 املــرأة ضــد العنــف وبــائي بــني التقــاطع أوجــه تتنــاول الــيت الرائــدة املبــادرات مــن لعــدد الــدعم
 الدميقراطيـة  الكونغـو  ومجهوريـة  بوتـسوانا  مثـل  بلـدان  يف اإليـدز /البـشرية  املناعة نقص وفريوس
 التقـاطع  هـذا  عـن  الناشـئة  اخلاصـة  واالحتياجـات  املقدمـة  اخلـدمات  بـني  املواءمـة  وتعـد  .ونيبال
 منظمــة قامــت حيــث الدميقراطيــة، الكونغــو مجهوريــة يف املتبعــة اهلامــة االســتراتيجيات إحــدى
 اجملتمـع  قـادة  مـن  ٣٠٠ بتجهيـز  املـرأة  تنميـة  أجل من احلكومية غري للمنظمات الوطنية الشبكة
 قامـت  لـذلك،  ونتيجـة  .القانونيـة  شبه للخدمات معيارية وحدة الستخدام مدن ست يف املدين
ــرأة ١ ٥٠٠ ــن ام ــات م ــن الناجي ــف م ــسي، العن ــن اجلن ــصاب ربعه ــريوس م ــة نقــص بف  املناع

 مــع باالشــتراك االســتئماين، املتحــدة األمــم صــندوق ويقــوم .قــضائية دعــاوى برفــع البــشرية،
 مـن  سـبعة  مـن  مؤلفـة  متدربـة  جلماعـة  املـستمر  الـدعم  بتـوفري  جونـسون،  آنـد  جونسون شركة

 بـني  لتقـاطع ا أوجـه  معاجلـة  بكيفيـة  املتعلقة املعارف إىل التوصل على تركز املنح من املستفيدين
 ملعاجلـة  فعالـة  هنـج  إجيـاد  هـو  واهلـدف  .اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقص وفريوس املرأة ضد العنف
 بوتـسوانا  يف املـرأة  شـؤون  إدارة إىل مقدمة منحة وأدت .وتطويرها هبا االحتذاء ميكن الوباءين

 انتـشار  مـن  دواحل املرتيل العنف منع على اخلدمات ومقدمي احمللية السلطات قدرات زيادة إىل
 يف جنـسانية  جلـان  منـوذجيني  حملـيني  جمتمعني يف وتشكلت .اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس
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 اللجــان وتكفــل .املــسألتني هــاتني بــشأن احملليــة التنميــة للجــان املــشورة لتقــدمي املقاطعــات
 املتعلقـة  الرسائل احمللية اجملتمعات تأخذ أن نافذة، حملية شخصيات إشراك طريق عن اجلنسانية،

 املثـل  التقليـديني  الزعمـاء  أحـد  ضـرب  احلـاالت  إحـدى  ويف .اجلـد  مأخـذ  الـسلوك  أمنـاط  بتغيري
ــدما التغــيري علــى ــساء دعــا عن ــة جتمعــات يف للمــشاركة مــرة ألول الن ــال ويف .تقليدي  أدت نيب

 الـصمت،  طـي  معظمها يف ظلت اليت املسائل تفهم زيادة إىل الفرص على احلصول يف املساواة
 احلكوميـة  غـري  املنظمـة  وقامـت  .املسائل تلك ملعاجلة جديدة إجراءات اختاذ حتفيز حنو ةكخطو
 أعيـد  إذاعيـة،  بـرامج  تقـدمي  علـى  الـضعيفة،  الفئات إىل ينتمون حمليا إذاعيا مندوبا ١٢ بتدريب

 يف ٩٠ إىل وصـلت  أهنا وُيعتقد الرئيسية، الوطنية اإلذاعة حمطات على مرة ٥٠٠ من أكثر بثها
ــ  الــربامج هــذه عــن الناجتــة الفهــم مــستويات مــن االســتفادة وبغيــة .النيبــايل الــشعب مــن ةاملائ

 ومت .ورجـل  امـرأة  ٨٠٠ مـن  ألكثـر  اجملتمعيـة  القانونيـة  األميـة  حمو يف دورات أقيمت اإلذاعية،
 يف إجـراءات  اختـاذ  علـى  والرجـال  النـساء  حلـث  قرينات كمعلمات أخرى امرأة ٨٠٠ تدريب

 البـشرية،  املناعـة  نقـص  وفـريوس  العنـف  عـن  عامـة  مناقـشات  تنظـيم  قبيـل  من احمللية، جمتمعاهتم
 .اإلذاعيـة  الـربامج  عـن  للتحـدث  بانتظام املستمعني مجاعات وتلتقي .العنف ضد محالت وشن
 نقـص  فـريوس  إىل العنـف  يـؤدي  ملـاذا  اآلن يفهمـون  أصبحوا بأهنم األشخاص من العديد وأفاد
   .حبقوقه املرء يطالب أن يةأمه ومدى والعكس، البشرية املناعة

  
  ٢٠٠٩ لعام املنح تقدمي دورة    

 مفتوحــة إجــراءات خــالل مــن ســنويا االســتئماين املتحــدة األمــم صــندوق مــنح ُتقــدم  - ٩
 وتـستهدف  .املـستفيدين  اختيـار  يف وحزمـا  الـربامج  مـن  رفيعا مستوى تكفل وشفافة وتنافسية
ــداءات ــي الن ــادرات املقترحــات لتلق ــاملة مب ــى تركــز ش ــات إىل الوصــول عل ــشة اجلماع  املهم

 وُتمــنح .االحتياجــات خمتلــف تلــيب كــي مــصممة هنــج خــالل مــن خاصــة بــصفة احملرومــة أو
 األطـراف  خمتلـف  بـني  التعـاون  وعلـى  القطاعـات  متعددة هنج على تركز اليت للطلبات األولوية
 املنـهجي  التوثيـق  يف وتـستثمر  املـوارد؛  اسـتخدام  لتعظـيم  يـصلح  ما على الرباهني وتقدم املعنية؛

 املتحــدة األمــم صــندوق ويوجــه .وتبادهلــا املعــارف توليــد إىل يهــدف الــذي والتقيــيم والــشامل
 احمللـي  الـصعيد  إىل العامليـة  واملوارد اخلربات املنح، لتقدمي املتبعة إجراءاته خالل من االستئماين،

 الناجحـة،  املبـادرات  ىعلـ  البنـاء  إمكانيـة  علـى  أيضا الصندوق ويركز .إليها احلاجة متس حيث
  .استدامتها لتعزيز الوطنية القدرات تطوير على التأكيد مع
 تطلــب مفاهيميــة مــذكرة ١ ٦٤٣ جمموعــه مــا ٢٠٠٩ عــام يف ورد :الطلبــات حتليـل   - ١٠
 يف وردت مفاهيميـة  مـذكرة  ١ ٠٦٨ جمموعـه  مبـا  مقارنـة  وذلك دوالر، مليون ٨٥٧ قيمته ما

 يف املائــة يف ٥٣ نــسبتها زيــادة يعــين ممــا دوالر، يــونمل ٥٢٥ جمموعــه مــا تطلــب ٢٠٠٨ عــام
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 ،٢٠٠٩ عـام  ويف .واحـد  عـام  خـالل  املطلوبـة  األمـوال  قيمـة  يف املائـة  يف ٦٣ و الطلبات عدد
 أفريقيـا  قـارة  مـن  املطلوبـة  املبـالغ  مـن  األكرب والقيمة املفاهيمية املذكرات من األكرب العدد ورد

 واحملـيط  آسـيا  مث ،)املائـة  يف ٢٥( الكـارييب  البحـر  ومنطقـة  يةالالتين أمريكا تلتها )املائة يف ٣٥(
 املــستقلة، الــدول وكومنولــث وشــرقها أوروبــا وســط مــن كــل ومثــل ،)املائــة يف ٢٤( اهلــادئ
 معظـم  ووردت .املطلوبـة  املبـالغ  قيمـة  مـن  املائة يف ٦ نسبة األقاليمية والربامج العربية، والدول

ــذكرات ــة، امل ــع يف املفاهيمي ــاطق،امل مجي ــن ن ــسائية منظمــات م ــا ن ــن وغريه ــري املنظمــات م  غ
 القطريـة  املتحـدة  األمـم  وأفرقـة  )املائة يف ٥( احلكومية املنظمات تلتها )املائة يف ٨٥( احلكومية

  ).املائة يف ٣(
 ١٣ لـــ دوالر ماليــني ١٠,٥ االســتئماين املتحــدة األمــم صــندوق قــدم :املقدمــة املــنح  - ١١

 آسـيا  تلتـها  ،)املائـة  يف ٤٨( األموال من قدر أكرب أفريقيا وُمنحت .وإقليما بلدا ١٨ يف مبادرة
 ووسـط  ؛)منـها  لكـل  املائـة  يف ٢٠( الكـارييب  البحـر  ومنطقـة  الالتينية وأمريكا اهلادئ، واحمليط
 غامبيــا يف منظمــات وحــصلت ).املائــة يف ١٢( املــستقلة الــدول وكومنولــث وشــرقها أوروبــا

ــ علــى األوىل للمــرة وليــسوتو  منظمــات اجلديــدة املــنح مــن املــستفيدين أغلبيــة ومشلــت .لمتوي
 القطريـة  املتحـدة  األمـم  أفرقـة  تلتـها  ،)املائة يف ٧١( احلكومية غري املنظمات من وغريها نسائية

 املتحـــدة األمـــم صـــندوق الحـــظ وإذ ).املائـــة يف ١٠( احلكوميـــة واملنظمـــات )املائـــة يف ١٩(
 بـدأ  هلـا،  واملتقـدمني  املـنح  مـن  املـستفيدين  بـني  أقليـة  تـشكل  احلكومية املنظمات أن االستئماين

 واملنظمـات  احلكوميـة  غـري  املنظمات بني الشراكات أو احلكومية املنظمات تشجيع على يركز
  .الطلبات تقدمي على احلكومية

 القـوانني  تنفيـذ  بـدعم  اجلديدة املنح من املستفيدون يقوم :اجلديدة املنح جوانب أبرز  - ١٢
 تايلنـد،  يف العنـف  مـن  والفتيـات  النـساء  حلمايـة  اخلدمات تنسيق حتسني خالل من والسياسات

 املنحـة  من املستفيد يقوم سرياليون، ويف .ألبانيا يف املتكاملة اخلدمات نطاق توسيع خالل ومن
 اجلنـسي،  العنـف  من ناجية ٦٥٠ على يزيد ما ملساعدة واملصاحلة احلقيقة جلنة توصيات بتنفيذ
 يقـوم  ونيجرييـا،  وناميبيـا  وليـسوتو  الكـامريون  مـن  كـل  ويف .هلـن  ويـضات تع تقـدمي  خـالل  من

 اآلثـار  لتحليـل  واإلجنابيـة  اجلنـسية  الصحة خدمات جمال يف منوذج بتجريب املنحة من املستفيد
 مـن  املـستفيد  ويعمـل  .للناجيـات  املقـدم  الـدعم  وزيادة والفتيات النساء ضد العنف عن النامجة
 إلهنـاء  الرئيـسية  النـهج  تنفيذ نطاق توسيع على ومايل وغينيا وغامبيا السنغال من كل يف املنحة
 قـائم  آخـر  إىل الـصحة  علـى  القـائم  النـهج  مـن  والتحـول  لإلنـاث،  التناسلية األعضاء بتر/تشويه
 متلقـي  يقـوم  وجنوهبـا،  أفريقيـا  شرق يف أخرى مواقع وست أوغندا ويف .اإلنسان حقوق على
 أوجـه  ملعاجلـة  جـوائز  علـى  احلـائز  والتحرك والدعم والوعي بدءال برنامج من باالستفادة املنحة
  .اإليدز/البشرية املناعة نقص وفريوس املرأة ضد العنف بني التقاطع
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 مـن  مـستفيد  ويـسعى  .والـشباب  الفتيـات  مع أيضا املنح من اجلدد املستفيدون ويعمل  - ١٣
 حتــسني خــالل مــن يةجنــس العتــداءات تعرضــن الالئــي الفتيــات إنــصاف إىل زامبيــا يف منحــة

 ويعمــل .املــرتيل العنــف إلهنــاء الــشباب مجاعــات تعبئــة تــتم كمبوديــا، ويف .وإنفاذهــا القــوانني
 داخـل  والعنـف  اجلنـسي  للعنـف  املناهـضة  الـشبكات  تعزيـز  علـى  بوليفيـا  يف منحـة  من املستفيد
 مـستفيدون  ويقـوم  .ألتـو  إلــ  بلديـة  يف واملراهقـات  الفتيـات  ضـد  املوجه العنف منع بغية األسرة
 املعرضـات  النـساء  ذلـك  يف مبـا  املهمـشة،  اجلماعـات  صفوف يف توعية جبهود املنح من آخرون
 واهلرسـك،  البوسـنة  يف رومـا ال” أقليات ونساء كمبوديا، يف العاملية املالية األزمة بسبب للخطر

 عـن  مـوجز  علـى  االطـالع  وميكـن  .واملكـسيك  غواتيماال يف األصلية الشعوب نساء ومجاعات
  .)٣(االستئماين املتحدة األمم صندوق موقع على اجلديدة ملنحا

  
  املشاركة توسيع    

 العــام القطــاعني ويف الــسكانية والفئــات القطاعــات، مجيــع يف املــرأة ضــد العنــف يــؤثر  - ١٤
 األطـراف  إشـراك  كفالـة  فـإن  وهكذا، .املعنية األطراف من العديد إشراك يتطلب مما واخلاص،
 املتحـــدة األمـــم صـــندوق الســـتراتيجية مميـــزة مســـة املمارســـة هـــذه إلهنـــاء واجلديـــدة التقليديــة 

 متزايـدة  طائفـة  مـن  الـدعم  وحـشد  النطـاق  واسـعة  شراكات حشد على تركز اليت االستئماين،
 غـري  واملنظمـات  واملاحنني املتحدة األمم يف األعضاء الدول ذلك ويشمل .الفاعلة األطراف من

 الـدور  إىل إضـافة  أخـرى،  أطـراف  مجلـة  بـني  املتحـدة،  ألمـم ا يف الشقيقة والوكاالت احلكومية
 عــن واإلقليمــي القطــري الــصعيدين علــى أنفــسهم املــنح مــن املــستفيدون يلعبــه الــذي املركــزي
  .آنفا ذكره ورد كما ومؤثرة، جديدة أطراف حشد طريق
 األمــم منظومــة نطــاق علــى آليــة بوصــفه االســتئماين، املتحــدة األمــم صــندوق ويقــوم  - ١٥
 قيــادة زيــادة علــى ويعمــل املتحــدة، األمــم مــع شــراكات علــى إنــشائه، منــذ ككــل، تحــدةامل

 يف الــشقيقة الوكــاالت وتعــد .ككــل املتحــدة األمــم منظومــة مــستوى علــى لألمــور الــصندوق
ــة يف أعــضاء املتحــدة األمــم ــيم جلن ــامج تقي  املــشورة تقــدم الــيت الوكــاالت بــني املــشتركة الربن

 ويف .املـنح  وتقـدمي  بالـسياسات  املتعلقـة  املـسائل  بـشأن  القـرار  صـنع  عمليـة  يف بانتظام وتشارك
 العـاملي  الـصعيدين  علـى  الوكـاالت  بـني  املشتركة الربنامج تقييم جلنة أعضاء مشل ،٢٠٠٩ عام

 الوكـاالت  بـني  مـشتركة  أخرى آلليات وممثلني املتحدة لألمم تابعة وكالة ١٩ اإلقليمي ودون
ــة ومنظمــات ــدة دولي ــدين، مــعاجملت يف رائ ــو منظمــة ســيما ال امل ــة، العف ــادة ومركــز الدولي  القي
  .اإلنسان حقوق ومرصد العاملية النسائية

__________ 
  )٣(  http://www.unifem.org/gender_issues/violence_against_women/Trust_fund.php.  
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 العــاملي الــصعيدين علــى املــشاركة املتحــدة األمــم وكــاالت مشلــت ،٢٠٠٩ عــام ويف  - ١٦
ــهوض شــعبة :اإلقليمــي ودون ــاملرأة، الن ــة ب ــصادية واللجن ــا، االقت ــة ألفريقي ــصادية واللجن  االقت
 لتنـسيق  املتحـدة  األمـم  ومكتـب  الدوليـة،  العمـل  ومنظمـة  اهلـادئ،  واحملـيط  آلسـيا  تماعيةواالج

 املـشترك  املتحـدة  األمـم  وبرنـامج  اإلنـسان،  حلقوق املتحدة األمم ومفوضية اإلنسانية، الشؤون
 األمـم  واتفاقيـة  ،)اإليـدز ( املكتـسب  املناعـة  نقـص  متالزمـة /البشرية املناعة نقص بفريوس املعين
 للتربيــة املتحــدة األمــم ومنظمــة اإلمنــائي، املتحــدة األمــم وبرنــامج التــصحر، ملكافحــة ةاملتحــد
ــة، والعلــم ــامج للــسكان، املتحــدة األمــم وصــندوق والثقاف  للمــستوطنات املتحــدة األمــم وبرن
 وصـندوق  للطفولة، املتحدة األمم ومنظمة الالجئني، لشؤون املتحدة األمم ومفوضية البشرية،
 وبرنــامج واجلرميــة، باملخــدرات املعــين املتحــدة األمــم ومكتــب للمــرأة، اإلمنــائي املتحــدة األمــم

 مبــادرة قــدمت ذلــك، إىل إضــافة .الــدويل والبنــك العامليــة، الــصحة ومنظمــة العــاملي، األغذيــة
 الطلبـات  بـشأن  هامـة  تقنيـة  مـشورة  الـرتاع  حـاالت  يف اجلنـسي  العنـف  ملكافحـة  املتحدة األمم
 حتقيـق  صـندوق  أمانـة  شـاركت  األوىل وللمرة الرتاع؛ انتهاء بعد وما اعالرت مناطق من الواردة

 القطريـة  املتحـدة  األمـم  أفرقـة  ألن نظـرا  خـاص  بوجـه  هـام  أمـر  وهو لأللفية، اإلمنائية األهداف
 للحـصول  االسـتئماين  املتحـدة  األمم صندوق إىل طلبات لتقدمي ٢٠٠٨ عام منذ مؤهلة كانت
  .منح على
 بـني  املـشتركة  الربنـامج  تقيـيم  للجنـة  اجتماعـا  ١٨ جمموعـه  مـا  عقد ،٢٠٠٩ عام ويف  - ١٧

 املــشاركة  علــى  وكــدليل  .بلــدا  ١٥ يف اإلقليمــي  ودون العــاملي  الــصعيدين  علــى  الوكــاالت 
 يف املتحـدة،  لألمـم  املقيمـون  املنـسقون  شـارك  األخـرية،  الـسنوات  اجتاهات مع متاشيا املتزايدة،

 املنطقـة  لتلـك  اخلاصـة  اللجنـة  اجتماعـات  يف أخـرى  مـرة  وكولومبيـا،  وبـريو  إكـوادور  من كل
 دولــة مــن كــل يف املتحــدة لألمــم املقيمــون املنــسقون العــام هــذا إلــيهم وانــضم اإلقليميــة، دون

ــا ــة القوميــات املتعــددة بوليفي ــة فرتويــال ومجهوري ــضا وكــدليل .البوليفاري ــدور علــى أي  اهلــام ال
 املـستفيدة  اجلهـات  أنشطة أثر تعزيز يف ملتحدةا األمم وكاالت به تقوم أن ميكن الذي واحملتمل

 اهلنـد  يف بذلتـها  الـيت  اجلهـود  أيـضا  تـأيت  واستدامتها، االستئماين الصندوق من املقدمة املنح من
 املقاطعـة  مـستوى  علـى  تنفيـذه  يتوىل برنامج استمرار تدعم اليت للطفولة، املتحدة األمم منظمة
  .واألطفال النساء ضد العنف على يركز برنامج وهو املنح، من سابق مستفيد

 ،٢٠٠٩ عـام  ففـي  .والفتيـات  النـساء  ضـد  العنـف  إهنـاء  يف هـام  دور اخلاص وللقطاع  - ١٨
 اخلـاص  القطـاع  شركات من جونسون آند جونسون وشركة إيفون منتجات شركة أصبحت
 آنـد  جونـسون  شركة ودعمت .االستئماين املتحدة األمم صندوق مع شراكة تقيم اليت الرائدة

 العنـف  بـني  القائمـة  بالـصالت  تتعلـق  للـصندوق  خاصـة  نافـذة  فـتح  ٢٠٠٥ عـام  منذ جونسون
 الــيت الدوليــة زونتــا منظمــة قــدمت كمــا .واإليــدز البــشرية املناعــة نقــص وفــريوس املــرأة ضــد
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 النمـسا  يف للمـرأة  اإلمنـائي  للـصندوق  الوطنيـة  اللجـان  جانب إىل مسامهات الربح تستهدف ال
  .نواليابا ونيوزيلندا

 جديـد  تعهـد  تأمني إىل للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق توصل ،٢٠٠٩ عام ويف  - ١٩
ــن بالعمــل ــب م ــادرة جان ــون مب ــة كلينت ــضم العاملي ــة ي ــة احلمل ــصندوق العاملي ــم ل  املتحــدة األم

 إليـه  دعـا  ملـا  وفقـاً  ،٢٠١٥ عـام  حبلـول  سـنوياً  دوالر مليـون  ١٠٠ مجـع  إىل الراميـة  االستئماين
 اتـصال  عمليـة  االسـتئماين  املتحـدة  األمـم  صـندوق  كـذلك  وبـدأ  .العـام  األمني محلة عمل إطار

  .هامة مؤسسات النتقاء
ــم صــندوق أحــرز ،٢٠٠٩ عــام ويف  - ٢٠ ــضاً االســتئماين املتحــدة األم ــدماً أي  يف كــبرياً تق

 ويف والفتيـات،  النـساء  ضـد  العنـف  إلهنـاء  املتفرغـة  الرائدة واخلربة البحث مبؤسسات االستعانة
 وتقـدمي  املـنح  من املستفيدة اجلهات لتدريب تعاون عالقات معها وأقام .معها الشراكات إقامة

 الفقــرتني انظــر( والتقيــيم والرصــد األدلــة علــى القائمــة الربجمــة جمــاالت يف هلــا التقنيــة املــساعدة
  ).أدناه ٢٩ و ٢٨
 للمـرأة،  اإلمنـائي  دةاملتح األمم لصندوق احلسنة النوايا سفرية كيدمان، نيكول ودأبت  - ٢١
 مـوارد  وجلمـع  والفتيـات،  النـساء  ضـد  العنـف  إلهنـاء  إجـراءات  الختاذ امللحة احلاجة إبراز على

ــة إضــافية ــصندوق هام ــى .االســتئماين لل ــال، ســبيل وعل ــسيدة أدلــت املث ــدمان ال  ومنظمــة كي
 الــشؤون جلنـة  أمــام بـشهادهتما  االســتئماين املتحـدة  األمــم صـندوق  مــن ملنحـة  املتلقيــة بريكثـرو 
 للعمــل العـاملي  النــداء فـإن  ذلـك،  إىل وباإلضــافة .املتحـدة  الواليـات  نــواب جملـس  يف اخلارجيـة 

 ضـد  العنـف  إلهنـاء  احتدوا ال قولوا” بعنوان للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق وجهه الذي
 هلـذه  اإللكتـروين  املنتـدى  أن كمـا  .االسـتئماين  للـصندوق  التربعـات  تقـدمي  على يشجع “املرأة

 اإلجــراءات لعــرض االســتئماين الــصندوق مــنح مــن املــستفيدة للجهــات الفرصــة يتــيح احلملــة
  .)٤(املرأة ضد العنف إهناء إىل الرامية

  
  الكفاءة ضمان    

 عملياتـه  مـستويات  خمتلـف  يف الكفاءة حتقيق االستئماين املتحدة األمم صندوق يشجع  - ٢٢
ــيح فهــو .املــنح تقــدمي ويف ــا ســبيل علــى يت ــة لاملث ــهج اتــساق لتحــسني بالكفــاءة تتــسم آلي  الن

 العامليـة  املـوارد  وجتميـع  والفتيات، النساء ضد العنف إهناء إىل الرامية الربناجمية واالستراتيجيات
 والتنـسيق  املواءمـة  مبـادئ  مـع  متفقـة  املهام هذه وكل .واملساءلة الرصد وتعزيز عنها، والبحث

__________ 
  .http://www.saynotoviolence.orgانظر   )٤(  
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 املعونـة  فعاليـة  بـشأن  باريس إعالن يف احملددة املتبادلة لةواملساء النتائج حتقيق أجل من واإلدارة
  .٢٠٠٥ لعام
 وكـاالت  من نشطة مبشاركة االستئماين املتحدة األمم صندوق منح تقييم عملية وتتم  - ٢٣
 الربنـامج  تقيـيم  جلـان  خاص بوجه وتتيح .اإلقليمي ودون العاملي الصعيدين على املتحدة األمم

 لألمـم  اجلاريـة  اجلهـود  مـع  الـصالت  إقامـة  اإلقليمي دون الصعيد ىعل الوكاالت بني املشتركة
 املـشاركة  علـى  القـائم  الالمركـزي  اهليكـل  هـذا  ويكفـل  .القائمـة  الوطنيـة  واألولويـات  املتحدة
 البلــدان خمتلــف واحتياجــات وقــدرات املخصــصة األمــوال بــني دقيقــة مواءمــة حتقيــق الواســعة

 بالنــسبة عـام  بوجـه  االسـتئماين  املتحــدة األمـم  ندوقصـ  أمهيـة  مــن يزيـد  الـذي  األمـر  واملنـاطق، 
  .الوطين والسياق الوطنية لألولويات

ــذ  - ٢٤ ــوارد، قاعــدة اتــسعت إذ ،٢٠٠٨ عــام ومن  أكــرب مــنح تقــدمي إىل االنتقــال مســح امل
 النتـائج  مـن  أعلـى  مـستويات  حتقـق  أن شأهنا من نطاقاً أوسع أنشطة بتنفيذ أمداً وأطول حجماً
 االسـتئماين  املتحـدة  األمـم  صندوق جمدداً متكن ،٢٠٠٩ عام ويف .اجلهود ةاستدام من وحتسن
ــها تــصل مــنح تقــدمي مــن ــادرات دوالر مليــون إىل قيمت ــراوح ملب  وثــالث ســنتني بــني مــدهتا تت

 زيــادة مــع الــصندوق، إدارة يف املــوارد اســتخدام فعاليــة زيــادة إىل ذلــك أفــضى وقــد .ســنوات
ــة ــة فعالي ــت تكلف ــالزم الوق ــ ال ــضروري لوالعم ــتعراض ال ــات الس ــستفيدين ملف ــن امل ــنح م  امل

  .وآثار نتائج من حتقيقه ميكن مبا باملقارنة ودعمهم ورصدهم وإقرارهم
  

  القدرات وتطوير املعارف توليد    
 عــن والفتيــات النــساء ضــد للعنــف التــصدي تعــوق الــيت املــشاكل أخطــر بعــض تــنجم  - ٢٥

 .جناعـة  احللـول  أكثـر  معرفـة  وعـدم  نطاقهـا  يعوتوسـ  وتنفيذها الربامج لوضع القدرات حمدودية
 صــندوق واليــة لتنفيــذ يتجــزأ ال جــزء واملعــارف بالقــدرات املتعلقــة الثغــرات ســد فــإن وهلــذا،
 للفتـرة  املعـارف  وإدارة والتقيـيم  للرصـد  إطـاره  عليـه  يـنص  ملـا  وفقـاً  االسـتئماين،  املتحدة األمم

٥(٢٠١١-٢٠٠٨(.  
 لتقـدمي  ندائـه  يف االسـتئماين  املتحـدة  األمم صندوق راستم املشاكل، هذه مواجهة ويف  - ٢٦

 وأوصـى  املنـهجيني  والتقيـيم  بالرصـد  القيام إىل احلاجة على التركيز يف ٢٠٠٩ لعام املقترحات
 تتـراوح  إضـافية  ونسبة للتقييم، املطلوبة املنح من املائة يف ١٠ نسبة بتخصيص الطلبات مقدمي

 واملقترحـات  املفاهيميـة  املـذكرات  علـى  وافيـة  عليقـات ت وقدمت .للرصد املائة يف ٥ إىل ٣ بني
 مـستويات  حتقيـق  إىل الـسعي  علـى  الطلبـات  مقـدمي  تـشجع  قـصرية  قائمـة  يف املدرجـة  الكاملة

__________ 
  .http://www.unifem.org/materials/item_detail.php?ProductID=153انظر   )٥(  
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 خبطـط  االسترشـاد  مـع  حمـددة،  نتـائج  بتحقيـق  وربطهـا  قوية بأدلة الربامج بدعم األثر من أعلى
  .املعارف وتبادل والتوثيق والتقييم الرصد
 عــام يف أحــرز االســتئماين املتحــدة األمــم صــندوق أن خــاص بوجــه ذكــره جيــدر اوممــ  - ٢٧

 عـرض  إىل يهـدف  املنح من املستفيدين تقارير لتقدمي جديد نظام وضع يف كبرياً تقدماً ٢٠٠٩
 عــام يف وســتطلق .مبجملــها املــنح حافظــة يف االجتاهــات وحتليــل واملعــارف، والــدروس النتــائج
 لـصندوق  النتائج حتقيق على قائم بإطار ترتبط اليت الشامل إلبالغا نظام بيانات قاعدة ٢٠١٠
 كــبري حــد إىل تيــسر أن املتوقــع ومــن .اجلديــدة اســتراتيجيته ضــمن االســتئماين املتحــدة األمــم
 وتعميمهــا الناشــئة واملعــارف باملمارســات تنفيــذها علــى والقــائمني الــسياسات رامســي إبــالغ
 مــن للمــستفيدين والواعــدة اجليــدة للممارســات ديــةإفرا دراســات إعــداد جيــري كمــا .علــيهم
 مـن  املـستفيدون  يـضعها  الـيت  األدوات مـن  وغريهـا  التدريب وأدلة التقييم تقارير وجتميع املنح،
 ذلـك،  علـى  عـالوة  .العـاملي  املـستوى  على املعارف تبادل أجل من البيانات قاعدة إلغناء املنح
 مـن  املـستفيدين  رصـد  عملية وجودة درجة حتسني من االستئماين املتحدة األمم صندوق متكن
 إىل ٢٠٠٩ عـام  االستئماين الصندوق أمانة هبا قامت رصد زيارات العملية هذه ومشلت .املنح
 رصـد  أنـشطة  إىل باإلضـافة  وآسـيا،  أفريقيـا  يف )٦(بلدان ستة يف املنح من مستفيدة جهات تسع

 اإلمنــائي الــصندوق مكاتــب يف ئمايناالســت للــصندوق التابعــة التنــسيق مراكــز تنفــذها منتظمــة
  .اإلقليمي دون الصعيد على للمرأة
 مـشروع  مـع  شـراكة  االسـتئماين  املتحـدة  األمـم  صـندوق  أقـام  أيضاً، ٢٠٠٩ عام ويف  - ٢٨

 وكالــة تــدعمها خــبرية منظمــات تــضم شــراكة وهــي ،(Measure Evaluation) التــدابري تقيــيم
 للرصـد  رائـدة  عاملية أداة التدابري تقييم مشروع وضع دوق .املتحدة الواليات يف الدولية التنمية
 اجلديـدة  اجلهـات  مجيـع  بانتظـام  عليها تطلع املرأة ضد العنف عن مؤشرات من تتكون والتقييم
 خمتـارة  بـرامج  وسـتكون  .املؤشـرات  انتقـاء  يف االتـساق  لتحقيـق  مـسعى  يف املـنح  مـن  املستفيدة
 وضـعها  الـيت  املؤشـرات  مـن  االسـتفادة  كيفية لتقييم جتارب القطرية املتحدة األمم أفرقة تنفذها

  .منهجياً وتوجيهها العامة السياسة قرارات تتبع يف املشروع
 االسـتئماين  املتحـدة  األمـم  صـندوق  إجنـازات  جوانـب  مـن  آخر رئيسي جانب ويتعلق  - ٢٩

ــصلة ــوير املت ــدرات بتط ــد الق ــارف وتولي ــام يف املع ــابع بإضــفاء ٢٠٠٩ ع ــى املؤســسي الط  عل
 القائمـة  الـربامج  تـصميم  جمـاالت  يف املـنح  مـن  للمـستفيدين  الـصلة  ذي الـدعم  وتقدمي تدريبال

 مث املـرأة،  لبحـوث  الـدويل  املركـز  به فاز عام عطاء خالل ومن .وتقييمها ورصدها األدلة على
 ويف أكتــوبر/األول تـشرين  يف إثيوبيــا يف للتـدريب  عمــل حلقـيت  وعقــد تعليمـي  منــهاج جتريـب 

__________ 
  .إثيوبيا وبوتسوانا وجنوب أفريقيا وزامبيا ونيبال واهلند  )٦(  
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 حلقتـا  ،٢٠١٠ عـام  مـن  األول الربـع  يف تعقـد،  أن املقرر ومن .ديسمرب/األول نكانو يف اهلند
 ويف .الـسنغال  يف بالفرنـسية  وأخـرى  نيكـارغوا  يف باإلسـبانية  واحـدة  أخريـان،  إقليميتـان  عمل

 الـدعوة  وسـتوجه  القـدرات،  لتنميـة  برنامج سنوياً سيوفر هذه، واالختبار التثبت عملية أعقاب
 وضــع مــن املبكــرة املراحــل يف التــدريب ويف للمــشاركة املــنح مــن اجلــدد املــستفيدين مجيــع إىل

  .مشاريعهم
  

  املوارد حشد    
 طموحـة  وخطـط  اسـتراتيجية  رؤيـة  تعهـد  علـى  االستئماين األمم صندوق قدرة تعتمد  - ٣٠
 والفتيـات  النـساء  ضـد  العنـف  إلهنـاء  القطـري  املـستوى  علـى  املقطوعـة  االلتزامـات  تنفيذ لدعم
 وجهتــها الــيت للنــداءات واســتجابة .الكافيــة املــوارد حــشد علــى قــدرة مــن بــه عيتمتــ مــا علــى

 مـن  املزيـد  لتـوفري  ٦٤/١٣٧ و ٦٣/١٥٥ و ٦٢/١٣٣ و ٦١/١٤٣ قراراهتا يف العامة اجلمعية
  .االتصال جمال يف جهوده تعززت االستئماين، املتحدة األمم لصندوق املوارد
 الـذي  املتواصـل  الدعم من االستئماين تحدةامل األمم صندوق استفاد ،٢٠٠٩ عام ويف  - ٣١

 تقـدمها  برحـت  مـا  الـيت  املـسامهات  ومـن  الرئيـسي،  املـساهم  باعتبارهـا  إسـبانيا  حكومـة  تقدمه
ــة وتوبــاغو وترينيــداد أيــسلندا حكومــات ــا ومجهوري  وقــد .وهولنــدا والنــرويج والنمــسا كوري
 وأيرلنـدا  إسـبانيا  اتحكومـ  وزادت .األوىل للمـرة  الـصندوق  يف كازاخـستان  حكومة سامهت
 القطـاع  مـوارد  أتيحـت  كما .مسامهاهتا بسخاء األمريكية املتحدة والواليات وفنلندا والدامنرك
 جونـسون  آنـد  وجونـسون  إيفـون  شـركيت  مـن  املتواصـل  الـدعم  بفـضل  أخـرى  وموارد اخلاص
 يف مـرأة لل اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  لـصندوق  الوطنية اللجان ومسامهات الدولية، زونتا ومنظمة
 وســتمنح .واليابــان ونيوزيلنــدا والنمــسا الــشمالية وأيرلنــدا العظمــى لربيطانيــا املتحــدة اململكــة

 يف املـنح،  تقـدمي  دورة انتـهت  أن بعـد  ،٢٠٠٩ عـام  مـن  الرابع الربع يف وردت اليت املسامهات
  .٢٠١٠ عام من األول الربع
 جلمــع جديــدة اســتراتيجية االســتئماين املتحــدة األمــم صــندوق قــدم ،٢٠٠٩ عــام ويف  - ٣٢

 ،٢٠١٥ عـام  حبلـول  سـنوياً  دوالر مليـون  ١٠٠ بلـوغ  إىل الرامية احلملة هبدف هتتدي األموال
 عـاجال  تنبيهـا  ووجـه  ،“املرأة ضد العنف إلهناء احتدوا” العام األمني محلة يف حدد هدف وهو
 ضـد  العنـف  هنـاء إ ضـرورة  إىل االهتمـام  السـترعاء  واسـع  نطـاق  علـى  نشر العاملية الشبكة على
 عـن  هلبـات  األفـراد  تقـدمي  إىل النداء إمكانية مع العاملية، املالية األزمة سياق يف والفتيات النساء
 املقترحـات  مـن  لعـدد  املمتـازة  النوعيـة  ودفعـت  .املتحـدة  األمـم  مؤسـسة  تستضيفه موقع طريق
 رائـدة  مؤسـسات  مـن  الـدعم  التمـاس  إىل االستئماين املتحدة األمم بصندوق متويلها يتم مل اليت
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 األمـم  برنـامج  مـدير  مـن  استجابة وردت الصدد، هذا ويف .املتحدة األمم يف شقيقة ووكاالت
  .الدعم تقدمي إمكانية يف النظر على امليدانية املكاتب حث الذي اإلمنائي املتحدة

  
  املستقبل آفاق  - رابعاً  

  االستئماين املتحدة األمم لصندوق اخلارجي التقييم    
-٢٠٠٥ للفتـرة  اسـتراتيجيته  إكمال من االستئماين املتحدة األمم صندوق اقتراب عم  - ٣٣

 بعطـاء  فـازت  اليت لإلدارة يونيفرساليا جمموعة إىل مستقل خارجي تقييم بإجراء عهد ،٢٠٠٨
ــسي ــام تنافـ ــدأت عـ ــة وبـ ــة اجملموعـ ــر العمليـ ــام أواخـ ــت ٢٠٠٨ عـ ــها وأهنـ ــشرين يف مهمتـ  تـ
 املـصلحة،  صـاحبة  اهلامـة  اجلهات من جمموعة العملية هذه يف وأشركت .٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين
ــاالت منــها ــقيقة وك ــم يف أخــرى ش ــضاء ودول املتحــدة األم ــشرين ويف .أع ــوبر/األول ت  أكت

 األمـم  صـندوق  نظمهـا  التقيـيم  اسـتنتاجات  عن إحاطة جلسة يف املشاركة باب افتتح ،٢٠٠٩
  .املتحدة األمم يف األعضاء الدول وفود مجيع أمام للمرأة اإلمنائي املتحدة
 مرتكـزات  إىل اسـتناداً  االسـتئماين  املتحـدة  األمـم  صـندوق  أداء اخلـارجي  التقيـيم  وقّيم  - ٣٤

ــتراتيجية ــرة اسـ ــأثري( ٢٠٠٨-٢٠٠٥ الفتـ ــشاركة التـ ــاءة واملـ ــارف وإدارة والكفـ ــة املعـ  وتنميـ
 .احلاليــة واالجتاهــات والتحــديات والــضعف القــوة مــواطن وحــدد )املــوارد وحــشد القــدرات
 االسـتئماين  املتحـدة  األمـم  صـندوق  أن مفـاده  إجيـايب  عام استنتاج إىل اخلارجي التقييم وخلص
 النـساء  ضـد  العنـف  إهنـاء  إىل الراميـة  الـسياسات  وتنفيـذ  القـوانني  إنفـاذ  لتعزيز مناسبة آلية لديه

 كـان  االسـتئماين  املتحـدة  األمـم  صـندوق  أن تـبني  االسـتعراض،  قيـد  الفتـرة  وخـالل  .والفتيات
 قــدرات وزيــادة منــه، الناجيــات أو العنــف مــن املتــضررات النــساء احتياجــات تلبيــة يف عــاالًف

 النـساء  ضـد  العنـف  مـشكلة  خبطـورة  املواطنني أوساط يف الوعي وإذكاء التنفيذ، على القائمني
 بــإدارة يعمــل االســتئماين املتحــدة األمــم صــندوق أن ثبــت بالكفــاءة، يتعلــق وفيمــا .والفتيــات
 األمــم برنــامج أدخلــها الــيت التــدابري التقيــيم أقــر كمــا .جــداً منخفــضة عامــة يفوتكــال صــغرية
 لتعزيـز  ٢٠٠٨ عـام  يف االسـتئماين  املتحـدة  األمم صندوق مستوى على للمرأة اإلمنائي املتحدة
 األمـام  إىل الطريـق  علـى  دليـل  هـي  التعـديالت  هذه أن وأكد اجلودة، لضمان ومعايريه عملياته
   .مواصلتها على وشجع
 احلــايل املــالك اعتــرب املــستثمرة، املــوارد مــع تتناســب احملــرزة النتــائج أن تــبني حــني ويف  - ٣٥

 مـا  إذا مواجهتـها  ينبغـي  رئيـسية  حتـديات  املعـارف  وتبـادل  بالرصد املتعلقة والعناصر للموظفني
 أمت علـى  طموحاتـه  وحتقيـق  وفرصـه  االسـتئماين  املتحـدة  األمـم  صـندوق  إمكانيـة  استغالل أريد
 والـدعم  والتقيـيم  للرصد االستئماين املتحدة األمم صندوق نظم قيمت ذلك، على وبناء .هوج
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 وهـو  ،٢٠٠٨-٢٠٠٥ الفتـرة  خـالل  ضـعيفة  كانـت  بأهنـا  املـنح  مـن  للمـستفيدين  يقدمه الذي
 الكـــايف االهتمـــام يـــول مل الـــصندوق أن إىل التقيـــيم وأشـــار .٢٠٠٩ عـــام يف انعكـــس اجتـــاه
 أن اخلـارجي  التقيـيم  الحـظ  كمـا  .توليـدها  تتم اليت املعارف وتعميم رةإلدا الكافية املوارد وال

 نظـراً  املـنح  انتـهاء  بعـد  الـربامج  مواصـلة  مـن  كـثرية  أحيـان  يف يتمكنـون  ال املنح من املستفيدين
 عــام منــذ ركــزت املقترحــات تقــدمي إىل النــداءات بــأن أقــر التقيــيم أن إال .مــواردهم حملدوديــة
 أوجـه  وعلـى  لالسـتدامة،  خطـط  ووضـع  القـدرات  تنميـة  على ضحةوا أدلة تقدمي على ٢٠٠٨
 العديـد  حققـت  املـنح  أن اخلـارجي  التقييم وجد وأخرياً، .القائمة املبادرات مع والتنسيق التآزر
 وسـتعتمد  .األجـل  طويلـة  نتـائج  حتقيـق  علـى  قليلـة  أدلـة  مثـة  لكـن  األجـل،  القـصرية  النتـائج  من

ــتراتيجية ــم صــندوق اس ــرة ســتئمايناال املتحــدة األم ــى ٢٠١٥-٢٠١٠ للفت ــتنتاجات عل  االس
  .الشامل التقييم هذا يف الواردة والتوصيات

  
 اســتراتيجيةو للمــرأة اإلمنــائي املتحــدة األمــم صــندوق بــرامج عــن تقريــر  - خامسا 

 ٢٠١٣-٢٠٠٨ الفترة
ــضطلع  - ٣٦ ــم صــندوق ي ــائي املتحــدة األم ــرأة، اإلمن ــب إىل للم ــم صــندوق إدارة جان  األم

 املـرأة  ضـد  العنـف  إهنـاء  بـشأن  املتحـدة  األمم منظومة داخل رئيسية بوالية الستئماين،ا املتحدة
 يف الـواردة  األربـع  األولويـات  وإحدى املنظمة هبا تعىن اليت األساسية املسائل إحدى ميثل الذي

 .٢٠١٣-٢٠٠٨ للفترة ةسياملؤس استراتيجيتها

 :العنـف  مـن  خالية حياة” املعنونة ةباالستراتيجي مسترشداً اإلمنائي، الصندوق واصلو  - ٣٧
 الـدعوة  جمـاالت  يف أنـشطته  تعزيـز  ،“اجلنـسني  بـني  واملـساواة  املـرأة  متكـني  لقـوة  العنـان  إطالق
 واإلقليمـي  العـاملي  الـصعد  علـى  ،الوكـاالت  بني والتعاون االتصالو الشراكات وإقامة والربجمة
  .األنشطة هذه جوانب أبرز أدناه وترد .والقطري

  
  وتنفيذها والقوانني لسياساتا تعزيز

 واألطـر  الـسياسات  بـأطر  النـهوض  بـدعم  بلـدان  عـدة  يف للمـرأة  اإلمنائي صندوقال قام  - ٣٨
 الـصندوق  قدمـه  الذي التقين الدعم ذلك ومشل .ورصدها نفاذهاوإ طبيقهات كذلكو القانونية،

ــة إىل ــودا أنتيغــوا يف اجلنــسانية الــشؤون مديري ــة لعمــ فرقــة إنــشاء أجــل مــن وبرب ــة وطني  معني
 بالتعـاون  بـالكونغرس،  النـسائية  اللجنـة  إىل غواتيماال يف املقدمة املساعدة و املرأة؛ ضد عنفالب

 األمـم  وبرنـامج  اإلنـسان  حلقـوق  املتحـدة  األمـم  ومفوضـية  للـسكان  املتحدة األمم صندوق مع
 تـشريعات ال فيهـا  مبا ،املرأة ضد عنفبال املتعلقة تشريعاتال بإعداد قدماً للدفع ،اإلمنائي املتحدة
 يف للمـرأة  الوطنيـة  اللجنـة  وإىل احملـامني  جتمـع  إىل اهلنـد  يف املقـدم  الدعمو اإلناث؛ بقتل املتعلقة
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 لعـام  املـرتيل  العنـف  من املرأة محاية قانون إنفاذ يف احملرز التقدم رصد إىل الرامية جهودمها إطار
 هبـدف  املتعـددين  املـصلحة  صـحاب أل الفحت إىل الدعم الصندوق قدم باكستان، ويف .٢٠٠٥
 تعلقــةامل قــواننيال مــشاريع واســتعراض املــرأة ضــد العنــف ملكافحــة عمــل خطــة مــشروع وضــع
 إىل اسـتناداً  التوصـيات  واقتـراح  ثغراتال حتديد أجل من الربملان، طلب على بناًء املرتيل بالعنف

  .املرأة ضد التمييز على القضاءب املعنية للجنة اخلتامية املالحظات

 للمـرأة  اإلمنـائي  الـصندوق  قـدمها  اليت اليةوامل التقنية املساعدة أسهمت إندونيسيا، ويف  - ٣٩
 مـن  املـرأة  حلمايـة  أحكامـاً  يـشمل  املهـاجرات،  العـامالت  حلماية حملي قانون مشروع إعداد يف

ــسي التحــرش ــداء اجلن ــسي واالعت ــانون إعــداد ويف ،اجلن ــد املــرتيل العنــف ملكافحــة وطــين ق  قي
 بــشأن للــشباب مــؤمتر أول لعقــد الــدعم للمــرأة اإلمنــائي الــصندوق قــدم مــصر، ويف تمــاد،االع

ــة القــوانني لتعزيــز الــدعم قــدم وبورونــدي، الكــامريون ويف .اجلنــسي التحــرش  املتــصلة اجلنائي
ــالعنف ــسي ب ــة ويف .اجلن ــال مجهوري ــة، فرتوي ــدم البوليفاري ــصندوق ق ــائي ال ــدعم للمــرأة اإلمن  ال

 القـانون  تنفيـذ  نبـشأ  الـشرطة  وجهاز العدل قطاع يف املدنيني للموظفني يبتدرو دليل عدادإل
 .نفالع من خالية حياة يف املرأة قحب املتعلق األساسي

ــدابري دمــج ويعــد  - ٤٠ ــرأة ضــد العنــف مواجهــة ت ــة األطــر يف امل ــة الوطني ــة واإلقليمي  للتنمي
 قــدم الــصدد، هــذا ويف .يــزهبتعز الــصندوق يقــوم للغايــة اســتراتيجيا ناشــئاً جمــاالً والتمويــل
 اخلطـة  يف الـواردة  املـرأة  ضد للعنف بالتصدي املتعلقة االلتزامات عزيزتل التقين الدعم الصندوق
 .مـصر  يف االقتصاديةو االجتماعية للتنمية القومية اخلطة يفو األخضر الرأس يف الوطنية اإلمنائية
 أمانـة  مـع  األمـد  الطويلـة  تهوشـراك  للـصندوق  التقنيـة  اإلسـهامات  يـسرت  ذلـك،  على وعالوة
 العنـف  مـن  احلـد  بـشأن  اجلنـساين  للمنظـور  مراعية ومؤشرات أهداف إدراج الكاريبية اجلماعة

 .لأللفية اإلمنائية األهداف قيقلتح اجلماعة عمل برنامج يف املرأة ضد

 يف إمهالـه  يـتم  مـا  كـثرياً  هـام  عمل جمال والسياسات القوانني تنفيذل املوارد تأمني ويعد  - ٤١
 بـني  التعـاون  أسهم ،البوليفارية فرتويال مجهورية ويف .املرأة ضد العنف إهناء إىل الرامية اجلهود

 للـسكان،  املتحـدة  األمـم  وصـندوق  ياإلمنـائ  املتحـدة  األمـم  وبرنـامج  للمـرأة  اإلمنائي الصندوق
ــيت النجاحــات مــن باالســتفادة ــها ال ــسابقة اجلهــود حققت ــة جمــال يف ال ــة امليزن  لمنظــورل املراعي
ــساين،  مجيــع إىل تــوعز توجيهيــة مبــادئ إلصــدار للميزانيــة الــوطين املكتــب مــساعي يف اجلن
 املتعلقـة  القـوانني  إنفاذ برصد تعين حملية وحدات تشغيلل األموال بتخصيص األقاليمو البلديات
 الـدعوة  أنـشطة  أسـهمت  بورونـدي،  ويف .املـرأة  ضـد  العنـف  مكافحـة و اجلنسني بني باملساواة

 عــن حمــدد بنــد إدراج يف املاليــة وزارة إىل املوجهــة ايناجلنــس للمنظــور املراعيــة بامليزنــة لقــةاملتع
 .٢٠٠٩ لعام الوطنية امليزانية يف املرأة ضد العنف
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 الـسياسة  وضـع  يف وشـركاؤه  للمرأة اإلمنائي الصندوق أسهم اإلقليمي، الصعيد وعلى  - ٤٢
ــسانية ــه وخطــة األفريقــي لالحتــاد األوىل اجلن ــيت ةالعــشري عمل ــ ال ــة يف ،وفرت ــور، مجل  إطــاراً أم

ــصديل ــف لت ــرأة ضــد للعن ــدم .امل ــصندوق وق ــائي ال ــضاً اإلمن ــدعم أي ــتقين ال ــةل ال ــة قم  اجلماع
 للحـوار  منـرب  إنـشاء  أجـل  مـن  واألمـن  والـسالم  اجلنسانية بشأن أفريقيا غرب لدول االقتصادية

 التـصدي  إطـار  يف احلـدود  عـرب  ونالتعـا  لتعزيـز  العمليـة  اإلجـراءات  وحتديد السياسات جمال يف
 الكـارييب،  البحـر  منطقـة  ويف .والطفـل  املرأة يف سلباً تؤثر اليت األخرى واملسائل بالبشر جتارلال
 فيـه  شـارك  والتنميـة،  باجلنـسانية  معين إقليمي استشاري لفريق اًاجتماع اإلمنائي الصندوق عقد

 احلكوميـة  غري واملنظمات الكاريبية ماعةواجل املاحنة واجلهات املتحدة األمم منظومة من ممثلون
 مــشترك برنـامج  إعــدادو اجلنـساين  بــالعنف معـين  إقليمـي  خــاص مقـرر  لتعــيني دعمـاً  اإلقليميـة، 

 .ةاألصلي الشعوب نساء بشأن
  

 وتنميـة  القـضاء  إىل اللجـوء  وإمكانيـة  اخلـدمات  مـن  العنـف  مـن  الناجيـات  اسـتفادة  حتسني
  اخلدمات وتوفري السياسات إعداد جمال يف العاملة الرئيسية املؤسسات قدرات

ــوم  - ٤٣ ــصندوق جمــةبر تق ــائي ال ــى اإلمن  نطــاق توســيع يف تتمــثالن أساســيتني دعــامتني عل
 احلكومـــات إىل الـــدعم وتقـــدمي القـــضاء إىل جلوئهـــا إمكانيـــةو اخلـــدمات مـــن املـــرأة اســـتفادة

 الفعالــة التــدابري اختــاذ علــى والقــدرة الفنيــة الدرايــة لتعزيــز األخــرى الرئيــسية الفاعلــة اجلهــاتو
 .املرأة ضد العنف ملواجهة

ــة األوىل املــستجيبة هــاتاجل تعزيــز ويعــد  - ٤٤  العنــف مــن للناجيــات الــشرطة محايــة لكفال
 ويف .اإلمنـائي  الـصندوق  مـن  املدعومـة  الـربامج  يف أولويـة  لصاحلهن للغاية اجليدة التدابري واختاذ
 اجلنـساين  العنـف  بـشأن  للـشرطة  وطنيـة ال ةسياسالـ  غةصـيا  يف اإلمنـائي  الصندوق ساعد رواندا،
 واليونيـسيف،  للـسكان  املتحـدة  األمم صندوق مع بالتعاون ،الصندوق وقدم ؛اجلنسي والعنف
 مـن  للخـدمات  جـامع  مركـز  نـشاء إل الوطنيـة  للـشرطة  التابعـة  الـصحية  الرعاية دوائر إىل الدعم
 الـــسالمِ دار ويف .كيغـــايل يف للـــشرطة كاســـرييو ستـــشفىم يف العنـــف مـــن الناجيـــات أجـــل

 نمـ  الترتانيـات  الـشرطيات  شـبكة  إىل التمويـل  اإلمنائي الصندوق قدم ،املتحدة ترتانيا مهوريةجب
 الكـارييب،  البحـر  منطقـة  ويف .العنـف  مـن  ناجيـات ال لرعايـة  الـضحايا  دعملـ  وحدة إنشاء أجل

 األمــن وزارات مــع قباالتفــا يــة،وطن نــسائية أجهــزة ةســت التــزام يف اإلمنــائي الــصندوق ســاهم
 يف قـدرات ال تطـوير  ذلـك  يف مبـا  اجلنسي، عنفلل التصدي عن ةالدول مسؤولية تعزيزب ،قوميال

  .الكاريبيني الشرطة مفوضي رابطة مع والعمل ،القضائية اإلجراءاتو األمن حفظ جماالت

ــلو  - ٤٥ ــة ضــمان ميث ــساء جلــوء إمكاني ــضاء إىل الن ــب أحــد الق ــسية اجلوان ــود يف الرئي  جه
 العديـد  يف اجلنـساين  العنـف  أعمـال  ارتكاب على العقاب من اإلفالت إلهناء اإلمنائي الصندوق
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 العنــف مــن الناجيــات طلبــات دعــم اإلمنــائي الــصندوق يواصــل ســرياليون، ويف .البلــدان مــن
 اإلدالء يف مـساعدهتن و الـدعوة،  جمال يف قدراهتن وتعزيز األهلية، احلرب عقب هلن لالنتصاف
 جـرائم لل االهتمـام  إيـالء  كفالـة ل حلةواملـصا  احلقيقـة  للجنـة  التقنيـة  املـساعدة  تقدميو بشهاداهتن،
 مـن  أكثـر  لتـدريب  الـدعم  القاضيات رابطة تلقت كينيا، ويف .منها الناجيات ومحاية اجلنسانية

 املـساواة، ب املتعلـق  فقـه ال برنـامج  إطار يف العليا احملكمة يف االختصاصات خمتلف من قاضياً ٣٠
 .املـرتيل  العنـف  مكافحـة  قانون جمال يف واحملامني للقضاة جورجيا يف التدريب توفري مت حني يف
ــة ويف ــصندوق ينكــب الكــارييب، البحــر منطق ــائي ال ــضاً اإلمن ــى أي ــربامج عل ــ ال ــرتكيب ةاملعني  مب

ــ اجلــرائم،  يف األســرة وحمكمــة غرينــادا يف واالجتمــاعي القــانوين اإلرشــاد ركــزمل الــدعم وفروي
ــذ لوســيا ســانت ــامج لتنفي ــدخل برن ــضائي ت ــستهدف ق  مــدى علــى العنــف أعمــال مــرتكيب ي
 التأديبيــة اإلجــراءات إدارة يف الــسلوك ملــراقيب التــدريب تــوفري مت جامايكــا، ويف .أســبوعاً ١٦
 طاجيكـستان،  ويف .املـساءلة  علـى  قائمـة  تـدخالت  لوضـع  اجلـرائم  مـرتكيب  مع يتعاملون الذين
 حقــوق ملعهــد سنويالــ املنــهاج مــن كجــزء للمــرأة اناإلنــس حقــوق يف دورة الــصندوق نظــم

 ويف .القانونيـة  اخلـدمات  لتقـدمي  األريـاف  يف سيعملون الذين احلقوق طالب أجل من اإلنسان
 الــيت الدينيــة املنظمــات مــؤمترات بتمويــل الــصندوق قــام ،املتحــدة ترتانيــا مجهوريــةو الــسودان
 البــشرية املناعــة صنقــ وفــريوس ،املــرأة ضــد العنــف ملناقــشة الــدينيون الزعمــاء خالهلــا اجتمــع
 املتعـدد  اخلـاص  الـصندوق  خـالل  ومـن  أفغانـستان،  يفو .القـضاء  إىل اللجـوء  إمكانيةو واإليدز
 والـدامنرك  إيطاليـا  متولـه  والـذي  ،اإلمنـائي  صندوقال يديره الذي املرأة ضد العنف إلهناء املاحنني
 يف منظمـة  ٢٦ تلقـت  الالجـئني،  شؤونل املتحدة األمم ومفوضية والنرويج وسويسرا والسويد

 وممارسـة  احلمايـة،  وتـدابري  ،القـضاء  إىل اللجـوء  جمـاالت  يف مـشاريع  لتنفيـذ  الدعم مقاطعة ٢٠
ــأثري، ــساعدة وتقــدمي الت ــة امل ــا( القانوني ــدريب ذلــك يف مب ــاً مــساعداً ١٢٥ ت  والبحــث ،)قانوني

 املـاحنني  املتعـدد  اهلـادئ  احملـيط  مرفق صندوق فإن باملثل، .التعلم وشبكات والتوعية، والدعوة،
 األسـترالية،  الوطنيـة  واللجنـة  الدوليـة،  للتنميـة  األسترالية الوكالة تدعمه الذي ،لصندوقل التابع

 عـن  منظمات إىل الدعم قدم ،النيوزيلندية الوطنية واللجنة ،سوفا يف الربيطانية العليا واملفوضية
 ذلـك  ومشـل  ،القـضاء  إىل املـرأة  جلـوء  إمكانية ادةلزي القدرات وتنمية الصغرية املنح توفري طريق
 الـدعم  وأشـكال  الـذايت،  الـتعلم  أدوات جموعـة مب التزويـد و الـتقين،  الـدعم  عمل حلقات تنظيم

 .التنظيمي تطويرلل األخرى

 يف واليـات  مثـاين  يف احلكوميـة  غـري  املنظمـات  من املنفذون الصندوق شركاء ويساعد  - ٤٦
 اجلـرائم،  مـرتكيب  ومقاضـاة  القانونيـة،  اإلجـراءات  مـع  التعامـل  ىعلـ  العنـف  من الناجيات اهلند

 اجلمهوريــة ويف .الرمســي غــري والتعلــيم القانونيــة املعلومــات تقــدم الــيت املالجــئ إىل والوصــول
 إدارة أجـل  مـن  املـرأة  دور لتطـوير  الوطنيـة  اجلمعيـة  إىل الـدعم  الـصندوق  قدم ،ةسوريال العربية
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ــأ ــن للناجيــات ملج ــ العنــف م ــوفري طريــق عــن اهلنوأطف ــانوين اإلرشــاد ت  هلــن والــصحي الق
 واملـايل  الـتقين  الـدعم  الـصندوق  قـدم  بورونـدي،  ويف .العمـل  فرص عن علوماتبامل وتزويدهن

 ويف .والقانونيــة االجتماعيــة النفــسية املــساعدة العنــف مــن للناجيــات تقــدم منظمــات أربــع إىل
 أوجــه معرفــة زيــادة يف الـشعبية  النــسائية املنظمــات قــدرات بنـاء  أســهم بريو،بــ الــسلفادور فـيال 

 .واإليدز البشرية املناعة نقص وفريوس املرأة ضد العنف بني التقاطع
  

 وتعقبها وحتليلها البيانات مجع نظم نطاق توسيع    

 علـى  احملـرز  التقـدم  لتعقب الفعالة والنظم واخلدمات والقوانني السياسات وضع يعتمد  - ٤٧
 واجملتمــع احلكومــات مــع اونبالتعــ الــصندوق، يعمــلو .واملعلومــات للبيانــات ملوثــوقا التحليــل
 البيانــات مجــع تعزيــز علــى اآلخــرين، والــشركاء املتحــدة األمــم يف الــشقيقة وكــاالتوال املــدين

 يف بيانـات  نظـم  نـشاء إل الـدعم  الـصندوق  تقـدمي  ذلك على األمثلة ومن .وكمياً نوعياً وحتليلها
ــ جهــودو ؛بروانــدا نغومــا مقاطعــة  اجلزائــر، ويف ؛املــرتيل العنــف بــشأن بربــادوس يف صندوقال
ــث ــشارك حيـ ــام يف تـ ــات نظـ ــد معلومـ ــؤون وزارات موحـ ــرة، شـ ــصحة، األسـ ــة والـ  والتنميـ

 .العنـف  مـن  الناجيـات  ومالجـئ  الـشرطة  قـوات  سـائر و الوطين الدرك مع بالتعاون والتضامن،
 حلالــة الــرتاع انتــهاء بعــد ســريعاً تقييمــاً واليونيــسيف اإلمنــائي الــصندوق أجــرى جورجيــا، ويف
 والعنـف  اجلنـسي  والتحـرش  االغتـصاب  ضـحايا  ذلك يف مبا داخلياً، املشردين واألطفال ساءلنا

 البغــاء عــن أحبــاث جــراءإل الــدعم حملــي شــريك تلقــى احملتلــة، الفلــسطينية األرض ويف .املــرتيل
 مــن ناجيــاتال إىل املقدمــة اخلــدمات وحتــسني الــوعي تعزيــز هبــدف بالبــشر جتــارواال القــسري
 املتحـدة  األمـم  وصندوق اإلمنائي صندوقال وأصدر .السياسات جمال يف التدابري وحتديد العنف

 تعقــب لــدعم وطنيــة أحبــاث بــإجراء تكليفــاً ،ســرياليون إحــصاءات هيئــة جانــب إىل ،للــسكان
 الوكالــة مــن وبــدعم آســيا، ويف .اجلنــسانية القــوانني وتعمــيم نــهاع واإلبــالغ العنــف حــاالت

 اًداسـتن ا املـرتيل  بالعنف املتعلقة للتشريعات إقليمياً حتليالً الصندوق نشر الدولية، للتنمية كنديةال
  .اجليدة واملمارسة الدولية عايريامل بشأن عقد آسيا شرق جنوب أمم رابطةل اجتماع إىل

  
   احلرب أساليب أحد اعتبارهب اجلنسي للعنف تصديال    

 تنفيـذ  تـشجيع  يف رئيـسي  دعـوي  بـدور  للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق يضطلع  - ٤٨
 أصــحاب خمتلــف مــع بالــشراكة ،)٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمــن جملــس يقــرار

 حـاالت  يف اجلنـسي  العنـف  ملكافحـة  املتحدة األمم مبادرة أمانة مبهام القيام ويواصل املصلحة؛
 األمـم  صـندوق  ستمرويـ  .املتحـدة  األمـم  منظمـات  مـن  منظمـة  ١٢ ضميـ  حتالف وهي الرتاع،
 بـاملرأة  والنـهوض  اجلنـسانية  للقـضايا  اخلاصـة  املستـشارة  مكتـب  مـع  العمـل  يف للسكان املتحدة
ــ وذات عامليــة مؤشــرات وضــع أجــل مــن  .القــراَرين هــذين تنفيــذل الــوطين الــصعيد علــى ةأمهي
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 حفــظ تعمليـا  وإدارة الــسياسية الـشؤون  وإدارة اإلمنـائي  املتحــدة األمـم  برنــامج مـع  بالعمـل و
ــسالم ــب ال ــسيق ومكت ــشؤون تن ــسانية، ال ــم اإلن ــصندوق نظّ ــادرة باســم ،ال ــم مب  املتحــدة األم

 بـــالرتاع املتـــصل اجلنـــسي العنـــف” بعنـــوان نـــدوة اإلنـــساين، احلـــوار مركـــز مـــع بالـــشراكةو
 املوضــوع وخــرباء الوســطاء لفائــدة “١٨٢٠ األمــن جملــس قــرار تنفيــذ :الــسالم ومفاوضــات

 يف بــالرتاع، املتــصل اجلنــسي لعنــفا معاجلــة ضــمان تــستهدف ،رأةاملــ حقــوق عــن املــدافعنيو
 األمـن  جملس قرار يف الندوة هذه عن املنبثقة التوصيات من العديد ورد قدو .الوساطة عمليات
 للنـــساء احلمايـــة بتـــوفري الـــسالم حفـــظ بعثـــات اجمللـــس فيـــه يكلّـــف الـــذي )٢٠٠٩( ١٨٨٨

 حفــظ عمليــات إدارة تظــرن قــدو .ملــسلحا الــرتاع حــاالت يف اجلنــسي العنــف مــن فتيــاتوال
 الـسالم  حفـظ  عمليـات  مـوظفي  السـتجابات  الصندوق به قام الذي التحليلي اجلرد يف السالم
 قـادة  إىل سـُيقدم  الـذي  التوجيـه  يف إدراجـه  هبـدف  باحلرب، املتصل النساء ضد اجلنسي للعنف
   .بالرتاع املتصلَني اينجلنسا العنفو اجلنسي العنف منع بشأن املعنيني املتحدة ألمما قوات
 منـها  بوسـائل  القـَرارين  بتنفيـذ  النـهوض  علـى  الـصندوق  يعمـل  الوطين، الصعيد وعلى  - ٤٩
 الـصندوق  دعـم  املثـال،  سـبيل  علـى  نيبال ففي .وطنية عمل خطط وضع أجل من دعمال تقدمي

 أةللمــر الوطنيــة واللجنــة ،والــتعمري الــسالم وزارة جهــود للــسكان، املتحــدة األمــم وصــندوق
 ١٨٢٠ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥ القـــرارين  تنفيـــذ علـــى  تـــدريب وإعـــداد  عمـــل خطـــة  وضـــعل
 وضـع ل أساسـا  شـكّل  للمـرأة  وطـين  رمـؤمت  لتنظـيم  الـدعم  الصندوق قدم ليربيا، ويف ).٢٠٠٨(

 نظـــم ديفـــوار، كـــوت ويف ؛)٢٠٠٠( ١٣٢٥ القـــرار لتنفيـــذ الليربيـــة الوطنيـــة عمـــلال خطـــة
 أفغانـستان،  ويف .القـرار  لتنفيـذ  وطنيـة  خطـة  اغةصـي  إىل أفضت تشاورية عمل حلقة الصندوق
ــّسق ــصندوق نـ ــوفري الـ ــدريب تـ ــات تـ ــات للنائبـ ــق الربملانيـ ــ يتعلـ  )٢٠٠٠( ١٣٢٥ القرارينبـ

 األمــم برنــامج مــع بالــشراكة ،الداخليــة وزارة مــع مــشاورات إجــراءو )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و
 القـرار  لتنفيـذ  مدنيـة  يةرافإشـ  هيئـة  بإنشاء الوزارة تعهد إىل أفضى الذي األمر اإلمنائي، املتحدة
٢٠٠٠( ١٣٢٥.(   

  
  اإلعالم وسائط مع الشراكات وإقامة واالتصاالت الوعي زيادة    

 اســتراتيجيات جانــب إىل اإلعــالم، وســائط مــع الــشراكات إقامــة اســتراتيجية تعــد  - ٥٠
 اجملتمـع  يف الـسائدة  األعـراف  وتغـيري  الـسياسات،  صـعيد  على االهتمام لتحفيز يةأساس ،أخرى

 اجلمهـور  وعامـة  املـرأة  متكـني  عـن  فضال هلا، وفهمه املسألة هذه إزاء اجلمهور مواقف حتسنيو
 مهـارات  تطـوير  على هذا وينطوي .اخلدمات إىل وصوهلم إمكانية وإتاحة حبقوقهم يتعلق فيما

 العـراق  يف الـصحفيني  تـدريب  الـصندوق  دعـم  ،٢٠٠٩ عـام  ففـي  .قـدراهتم  وتنمية اإلعالميني
 حقوقهـا  انتـهاك  أشـكال  سـائر و املـرأة  ضـد  العنـف  حلـاالت  اإلعالمية التغطية تشجيع أجل من
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 املــرأة، ضــد التمييــز أشــكال مجيــع علــى القــضاء باتفاقيــة الــوعي إذكــاء ذلــك يف مبــا ،كإنــسان
 زيـادة  جهـود  دعم أيضا وجرى ).٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمن جملس وقراري
 األمـم  ومنظمـة  ،للـسكان  املتحـدة  األمـم  وقوصـند  ،الـصندوق  سـاعد  حيـث  هاييت، يف الوعي
 مـن  اجلنـساين  العنـف  بشأن توعية محلة بدء على وحقوقها املرأة وضع وزارة ،للطفولة املتحدة
 ويف .الـوطين  الـصعيد  علـى  اجملتمعيـة  واملـدارس  التلفزيونيـة و اإلذاعيـة  احملطـات  من شبكة خالل
 تنـافس  مـسابقة  اإلذاعـي  للتثقيـف  تينيـة الال األمريكيـة  والرابطـة  الـصندوق  نظـم  األنديز، منطقة
 .األصـلية  الـشعوب  نـساء  ضد العنف إهناء عن برامج إجياد على اإلذاعية شبكاتال قدرات بني
 يف اجليــدة املمارســات يــربز وثـائقي  فــيلم بــث الــصندوق يـدعم  وإكــوادور، وبــريو بوليفيـا  ويف
   .األسالف وعدالة األصلية الشعوب نساء حقوق جمايل
ــوبر/األول تــشرين يف الــصندوق رســلأ املتحــدة، الواليــات ويف  - ٥١  نيكــول ،٢٠٠٩ أكت

 جلـسة  خـالل  ،املـرأة  ضـد  العنف عن بشهادهتا لإلدالء احلسنة للنوايا فريتهس بصفتها ،كيدمان
 ااهتمامــ حــشد الــذي األمــر ،الــشيوخ جملــس يف اخلارجيــة العالقــات جلنــة أعــضاء أمــام مســاع
 وعلـى  .صـدوره  املنتظـر  مـن  الـذي  املـرأة  ضـد  العنف ملكافحة الدويل القانون سياق يف ياإعالم
 ،للمـرأة  الـدويل  لليـوم  دعمـا  النطـاق  واسـعة  أنـشطة  عـام  كـل  الصندوق يرعى ،العاملي الصعيد
 أيـضا  ُتـشرك  والـيت  اجلـنس،  نـوع  على القائم العنف ملناهضة النشاط من يوما عشر ستة ومحلة
 باالبتكـار  املتـسم  االسـتخدام و املـستوى  رفيعـة  تمناسـبا  تنظـيم  منـها  بطرائـق  اإلعالم، وسائط
 منظومـة  مـع  شريكةالـ  الـشباب  ومنظمـات  املدين اجملتمع منظمات خمتلف به تقوم الذي للفنون
   .االحتفال أنشطة يف ،املتحدة األمم

  
  الوكاالت بني والتعاون االتصال نطاق وتوسيع شراكاتال إقامة    

 علــى وحيــافظ متعــددة شــراكات الــصندوق يقــيم واإلقليمــي، العــاملي الــصعيدين علــى  - ٥٢
 نطــاق توســيع جمــال يف احليــويني احللفــاء مــن تعــد الــيت واملنظمــات الــشبكات مــع هااســتمرار
 لكــن االسـتراتيجية  الفئــات إىل االنتبـاه  توجيـه  ذلــك يف مبـا  ،للعنـف  املناهــضة والتغطيـة  اجلهـود 
 اجلديــــدة الــــشريكة اجلهــــات إشــــراكو والــــشباب الرجــــال مــــع بالعمــــل وذلــــك ،املهملــــة
   .التقليدية وغري
 وكـاالت  جانـب  إىل ،٢٠٠٩ عـام  مـن  مـارس /آذار يف الـصندوق  رعـى  الربازيل، ويف  - ٥٣

 إشــراك بــشأن نوعهــا مــن األوىل العامليــة النــدوة ماحنــة، وجهــات املتحــدة لألمــم تابعــة أخــرى
ــانوال الرجــال  برومونــدو هــدمع مــن كــل نظّمهــا والــيت ،اجلنــسني بــني املــساواة حتقيــق يف فتي
ــد ــاي ومعهـ ــة )Papai( بابـ ــالف ومنظمـ ــراك حتـ ــال إشـ ــة ،)MenEngage( الرجـ ــاذ ومنظمـ  إنقـ
 األبــيض الــشريط ومحلــة للــسكان، املتحــدة األمــم وصــندوق ،)Save the Children( الطفولــة
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)White Ribbon Campaign( أيـضا  الـصندوق  وانـضم  .والفتيـات  النـساء  ضـد  العنـف  ملكافحة 
ــة إىل ــش اللجن ــشأة اريةاالست ــة حــديثا املن ــدويل للتحــالف التابع  إىل ســعيا ،الرجــال إلشــراك ال

 ضـد  العنـف  نعمل فتيانوال الرجال مع والعمل الذكورية اخلصائص بشأن التعاون توثيق مواصلة
 يف واإلقليمـي  العـاملي  الـصعيدين  علـى  الـدويل  الربملـاين  االحتـاد  مع أيضا التعاون لوتواَص .املرأة
 إطـار  يف بالعمـل  التعهـد  ىلإ وباإلضـافة  .املـرأة  ضـد  بـالعنف  املتعلقـة  ديـدة اجل عملـه  خطة إطار

 علـى  االسـتئماين  املتحـدة  األمـم  صـندوق  لـصاحل  لصندوقا من بوساطة العاملية كلينتون مبادرة
 املعــين املــشترك املتحــدة األمــم برنــامج جانــب إىل ،الــصندوق انــضم ،ســابقا املوصــوف النحــو

 األمــم وصــندوق ،)اإليــدز( املكتــسب املناعــة نقــص متالزمــة/يةالبــشر املناعــة نقــص بفــريوس
 إعـالن  إىل اخلاص، القطاع مناصريو ،العاملية الصحة ومنظمة ،واليونيسيف ،للسكان املتحدة
 لـتمكني  املـوارد  حشد بشأن صدر ،اخلاص القطاع قادة أحد بزعامة املبادرة إعالنات من آخر

 العنــف عــن وطنيــة استقــصائية دراســات إجــراء مــن منــها والوقايــة األمــراض مكافحــة مراكــز
   .البلدان خمتلف يف الفتيات ضد اجلنسي

ــادرات يف رئيــسي دور أداء الــصندوق ويواصــل  - ٥٤  يف مبــا ،الوكــاالت بــني املــشتركة املب
 مؤسـسا  عـضوا  بوصـفه  ،الـرتاع  حـاالت  يف اجلنسي العنف ملكافحة املتحدة األمم مبادرة ذلك

 للجنـة  والتـابع  اإلنـساين  والعمـل  اجلنـسانية  باملـسائل  املعـين  الفرعـي  مـل العا الفريق يفو ؛ونشطا
 ضـمن  أنـشئت  الـيت  املـرأة  ضـد  بالعنف املعنية العمل فرقة ويف الوكاالت؛ بني املشتركة الدائمة
 أحـد  بوصـفه  ذلـك  يف مبـا ( اجلنسني بني واملساواة باملرأة املعنية الوكاالت بني املشتركة الشبكة

 املـشتركة  العمـل  فرقـة  ويف ؛)القطرية املتحدة األمم ةفرقأل النموذجية لربامجل ناملنفذي ءشركاال
 أفـراد  ضـد  اجلنسي العنف إىل االنتباه توجيه على التركيز مع باملراهقات، املعنية الوكاالت بني
ــة هــذه ــة؛ الفئ ــق ويف العمري ــابع الوكــاالت بــني املــشترك العامــل الفري ــة الت ــام األمــني حلمل  الع

 نائـب  يترأسـها  الـيت  املـستوى  الرفيعـة  التوجيهيـة  اللجنة يفو ،“املرأة ضد العنف إلهناء احتدوا”
 املتحـدة  األمـم  برنامج مع تفاهم اتمذكر الصندوق عوقّ أيضا، ٢٠٠٩ عام ويف .العام األمني

 خاليـة  آمنـة  مـدن  بإقامـة  املعين العاملي الربنامج مع شراكات إقامة تشمل البشرية للمستوطنات
 املتحـدة  األمـم  مكتب مع شاركو الصندوق؛ به يضطلع الذي فتياتوال النساء ضد فالعن من

 النكـا  وسـري  وبوتـان  بـنغالديش  يف االجتـار  مكافحـة  بـرامج  لتنفيـذ  واجلرميـة  باملخدرات املعين
   .واهلند ونيبال وملديف

 يتعلــق فيمــا شــريكة أو رائــدة وكالــة دور الــصندوق يــؤدي القطــري، الــصعيد وعلــى  - ٥٥
 إطـار  يف املـرأة  ضـد  للعنـف  لتـصدي ل حـصرا  املكرسة القطرية املتحدة األمم ةفرقأ برامج فيذبتن

 الربنـامج  ولتنفيـذ  واملغـرب؛  وكولومبيـا  بـنغالديش  يف لأللفيـة  اإلمنائية األهداف حتقيق صندوق
 مــع العمــل :املنــع أجــل مــن شــركاء” املعنــون اهلــادئ واحملــيط آســيا ملنطقــة املــشترك اإلقليمــي
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 وصـندوق  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  جانـب  إىل ،“اجلنـساين  العنـف  ملنع والرجال نفتياال
   .املتحدة األمم ومتطوعي للسكان املتحدة األمم
 العنـف  إلهنـاء  احتـدوا ” العـام  األمـني  محلـة  يف النـشطني  املـسامهني  مـن  الـصندوق  يعدو  - ٥٦
 املــشاورة املـدين  اجملتمــع عمـ  الــصندوق نظـم  ،٢٠٠٩ عــام مـن  مــارس/آذار ففـي  .“املــرأة ضـد 

 للقــضايا اخلاصــة املستــشارة مكتــب مــع بالتعــاون ُعقــدت الــيتو احلملــة بــشأن األوىل العامليــة
 تنــسيق جهــود الــصندوق قــادو العامليــة؛ النــسائية القيــادة ومركــز بــاملرأة، والنــهوض اجلنــسانية
 املتحـدة  لألمـم  التابعـة  ةاإلقليميـ  اللجـان  مـع  بالتعـاون  الـثالث  اإلقليميـة  املتحـدة  ألمـم ا محالت
 غواتيمـاال  يف )٧(الكـارييب  البحـر  ومنطقـة  الالتينيـة  أمريكـا  محلة بدأتو .وكاالهتا من وجمموعة

 يقودهـا  الـيت  ،)٨(يـا أفريق لكامـل  الشاملة ملةاحل وستنطلق ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٥ يف
 نــوفمرب/الثــاين ينتــشر يف مــشاورات ُعقــدت كمــا ؛٢٠١٠ عــام مطلــع يف األفريقــي، االحتــاد
 اسـتعراض  خـالل  اهلـادئ  واحملـيط  آلسـيا  واالجتماعيـة  االقتـصادية  اللجنة مع بالتعاون ،٢٠٠٩
 ملنطقـة  محلـة  إلطـالق  االسـتعدادات  بـشأن  بـيجني،  عمـل  منـهاج  صـدور  علـى  عاما ١٥ مرور
 دوااحتـ  ‐ للعنـف  ال والـ وق” مبادرة من ثانية مرحلة أيضا الصندوق وبدأ .اهلادئ واحمليط آسيا
 للتواصــل الــشبكي املوقــع خــالل مــن االجتماعيــة التعبئــة تــستهدف “املــرأة ضــد العنــف إلهنــاء

   .www.saynotoviolence.org االجتماعي واإلعالم
  

   االستنتاجات  - سادسا 
 تكثيـــف بـــدعم واملـــساءلة التنفيـــذ فجـــوة لـــسد جهـــوده بـــذل الـــصندوق سيواصـــل  - ٥٧

 خـالل  من العام، األمني محلة إليه دعت ما حنو على القطري، الصعيد على املتخذة اإلجراءات
 ،والتوعيـة  الـدعوة  مبـادرات  نطـاق  وتوسـيع  ،القـدرات  وتنميـة  ،التقنية املساعدة تقدمي مواصلة
 الربجمـة  مبـادرات  رصـد  وحتـسني  ،وخارجهـا  املتحـدة  األمـم  منظومـة  داخـل  الشراكات وتعزيز

__________ 
 منطقـة و الالتينيـة  ألمريكـا  االقتـصادية  واللجنـة  للـسكان،  املتحـدة  األمـم  صـندوق  فيها الشركاء قائمة تشمل  )٧(  

 األمـم  وبرنامج ،األمريكية للبلدان الصحة منظمةو اإلنسان، حلقوق املتحدة األمم ومفوضية الكارييب، البحر
 املناعـة  نقـص  متالزمـة /البـشرية  املناعـة  نقـص  بفـريوس  املعين املشترك املتحدة األمم برنامجو اإلمنائي، املتحدة

 خلـدمات  املتحـدة  األمـم  ومكتـب  للمـرأة،  اإلمنائي ةاملتحد األمم وصندوق واليونيسيف، ،)اإليدز( املكتسب
 معهـد و ،ملرأةبـا  املعنيـة  األمريكيـة  البلـدان  جلنـة و الدوليـة،  العمـل  ومنظمة العاملي، األغذية وبرنامج املشاريع،
  .الزراعة ميدان يف للتعاون األمريكية البلدان

 للمـرأة،  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  وصـندوق  ن،للـسكا  املتحـدة  األمم وصندوق اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج  )٨(  
 األمــم املتحــدة ومنظمــة العامليــة، الــصحة ومنظمــة الــسالم، حفــظ عمليــات وإدارة العــاملي، األغذيــة وبرنــامج

ــةل ــة، ألغذيـ ــية والزراعـ ــم ومفوضـ ــدة األمـ ــئني، لـــشؤون املتحـ ــامج واليونيـــسيف، الالجـ ــدة األمـــم وبرنـ  املتحـ
 واملنظمـة  الدوليـة،  العمـل  ومنظمـة  األفريقـي،  واالحتـاد  ألفريقيـا،  قتـصادية اال واللجنـة  البـشرية،  للمستوطنات

  .للهجرة الدولية
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 مركـز  خـالل  مـن  املعـارف  وتقاسـم  علمللت ومبتكرة جديدة ومنتجات فرص وتوفري ،وتقييمها
ــرويناإل املعــارف ــاملي لكت ــادم الع ــذي الق ــصندوق أعــده ال ــشأن ال ــساءال ضــد العنــف إهنــاء ب  ن
 القطـري  الـصعيد  على سؤولنيامل قدرات تنمية إىل والرامي )www.endvawnow.org( والفتيات
  .والربامج السياسات لتنفيذ

  


