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  جلنة وضع املرأة    جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة واخلمسون    الدورة السادسة عشرة

  ٢٠١١مارس / آذار٤ -فرباير / شباط٢٢    ٢٠١١مارس / آذار٢٥ -فرباير / شباط٢٨
  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٣البند      من جدول األعمال٢البند 

مية حلقــوقالتقريــر الــسنوي ملفوضــة األمــم املتحــدة الــسا 
اإلنسان وتقريرا مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان

  واألمني العام

 املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والدورة االستثنائيةمتابعة  
ــة     ــة، املعنونــ ــة العامــ ــشرين للجمعيــ ــة والعــ ــرأة”الثالثــ املــ

املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة والــسالم يف: ٢٠٠٠ عــام
تعميم مراعاة املنظور اجلنساين،: “العشرينالقرن احلادي و

          وأوضاع املرأة ومسائل برناجمية
تقرير صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة عـن أنـشطة صـندوق األمـم                  

  على العنف ضد املرأة املتحدة االستئماين للقضاء
    

  مذكرة من األمني العام    
  

وضع املرأة وجملس حقـوق اإلنـسان تقريـر    يتشرف األمني العام بأن حييل طيه إىل جلنة         
صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة عـن أنـشطة الـصندوق الراميـة إىل القـضاء علـى العنـف                       

  .٥٠/١٦٦ضد املرأة، والذي أُعد عمال بقرار اجلمعية العامة 
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األمـم  تقرير صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة عـن أنـشطة صـندوق                 
  لدعم اإلجراءات املتخذة للقضاء على العنف ضد املرأةاملتحدة االستئماين 

    

  موجز  
يقــدم هــذا التقريــر استعراضـــا ألنــشطة صــندوق األمـــم املتحــدة االســتئماين لـــدعم          

اإلجراءات املتخذة للقضاء على العنف ضد املـرأة، وهـو آليـة مـشتركة بـني الوكـاالت لتقـدمي                    
ا للربجمة اليت يقـوم هبـا صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، الـذي          املنح، وكذلك استعراض  

  .املرأة لمرأة، فيما يتعلق بإهناء العنف ضدلاألمم املتحدة هيئة هو اآلن جزء من 
  
      

  مقدمة  -أوال   
إن صندوق األمم املتحدة االسـتئماين لـدعم اإلجـراءات املتخـذة للقـضاء علـى العنـف                    - ١

مكرسـة حـصريا لـدعم العمـل علـى          وة رئيـسية متعـددة األطـراف تقـدم املـنح            ضد املرأة هو آلي   
وحتكـم صـندوق    . املستوى القطري واحمللي ملعاجلة العنف ضـد النـساء والفتيـات بكـل أشـكاله              

 مــن ِقبــل اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا      ١٩٩٦، الــذي أنــشئ عــام    األمــم املتحــدة االســتئماين   
ــشترك   ،٥٠/١٦٦ ــامج امل ــيم الربن ــة تقي ــم املتحــدة      جلن ــديره صــندوق األم ــني الوكــاالت وي ة ب

األمـم  هيئـة  ”جـزء مـن   هـو   ،  “يونيفيم”صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة      (اإلمنائي للمرأة   
وحـىت هـذا التـاريخ، دعـم صـندوق األمـم            . نيابة عن منظومـة األمـم املتحـدة       ) “لمرأةلاملتحدة  

  . مليون دوالر٦٠ليما مبا يربو على  بلدا وإق١٢٤ برناجما يف ٣١٧املتحدة االستئماين 
ويف هذا التقرير املقدم إىل الدورة اخلامسة واخلمسني للجنـة وضـع املـرأة وإىل الـدورة                   - ٢

 تقـــدم الـــصندوق ٤١ لغايـــة ٣الـــسادسة عـــشرة جمللـــس حقـــوق اإلنـــسان، تـــصف الفقـــرات  
مـم املتحـدة    برجمـة صـندوق األ  ٦٧ لغايـة    ٤٢ربز الفقرات    يف حني تُ   ،٢٠١٠ومنجزاته يف عام    

  .اإلمنائي للمرأة بشأن إهناء العنف ضد النساء والفتيات
  

  خلفية وسياق  -ثانيا   
على مدى العقد املنصرم، وصـل اجملتمـع الـدويل إىل توافـق يف اآلراء بـأن إهنـاء العنـف                       - ٣

ضد النساء والفتيات أمر أساسي من أجل السري قدما يف بـرامج العمـل الـدويل املتعلقـة حبقـوق       
وينعكس تكثيف اإلرادة الـسياسية ملعاجلـة       . نسان، والسالم واألمن، وختفيض الفقر والتنمية     اإل



A/HRC/16/34 
E/CN.6/2011/9  
 

10-67257 3 
 

ــسياسات       ــز القــوانني وال ــوطين يف تكــاثر وتعزي ــصعيد ال ــساء والفتيــات علــى ال العنــف ضــد الن
، وعلـى الـصعيد الـدويل عنـد أعلـى          املـرأة وخطط العمـل الراميـة إىل القـضاء علـى العنـف ضـد               

الــيت تــدعو إىل العمــل احلاســم وزيــادة  )١(رات اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــناملــستويات يف قــرا
  .هذا الوباء العاملي املوارد ملعاجلة

نـه مـن االسـتفادة مـن الـزخم      كِّموصندوق األمم املتحدة االستئماين يف موقـع حـسن يُ           - ٤
امة مـؤخرا تـشري   فقرارات اجلمعية الع. العاملي احلايل من أجل إهناء العنف ضد النساء والفتيات   

صـراحة إىل أمهيــة مواصـلة تعزيــز فعاليـة الــصندوق باعتبــاره آليـة متويــل علـى مــستوى منظومــة      
احتـدوا إلهنـاء العنـف ضـد        ”األمم املتحدة وتكرر ذكر اهلدف الذي حددته محلة األمـني العـام             

ــرأة ــع “ امل ــون دوالر ســنويا  ١٠٠جلم ــ ملي ــدمها انح مل ــام   يق ــول ع ــصندوق حبل ويف . ٢٠١٥ل
 ملـساعدته   )٢( اجلمعية العامة الدول األعضاء على زيـادة تربعاهتـا للـصندوق           ت، حثَّ ٢٠١٠ ماع

لنـساء والفتيـات واملـوارد      على سد الفجوة بني الطلـب املتزايـد علـى بـرامج إهنـاء العنـف ضـد ا                  
  . للقيام بذلك على حنو فعالالالزمة

ــترات       - ٥ ــة اس ــم املتحــدة االســتئماين خبط ــسترشد صــندوق األم ــرة  وإذ ي ــدة للفت يجية جدي
حتويـل التعهـدات    : ، فإنه يركز علـى ثـالث أولويـات        “٢٠١٥رؤيا  ” عنواهنا   ٢٠١٥-٢٠١٠

اليت أعلن عنـها يف إطـار الـسياسات العامـة إىل حقيقـة ختـدم مـصاحل النـساء والفتيـات، وتوليـد                  
إلهنــاء وبــاء العنــف ضــد النــساء والفتيــات، وبنــاء  “ مــا ميكــن تطبيقــه بنجــاح”معــارف حــول 

كات جديدة وملكية والتزامـات موسـعة جتـاه الـصندوق يف شـىت مكونـات منظومـة األمـم              شرا
التقـدم الـذي أحـرزه الـصندوق يف عـام        أدنـاه    ٢٩ إىل   ٦جز الفقـرات    ووتُـ . املتحدة وخارجهـا  

  . يف سبيل إجناز تلك األولويات٢٠١٠
  

  ترمجة الوعد إىل ممارسة  -ثالثا   
 األمم املتحدة االستئماين يف دعم تنفيـذ القـوانني          يتمثل إطار التركيز الشامل لصندوق      - ٦

طــى أولويــات عوُت. هنــاء العنــف ضــد النــساء والفتيــاتإلوالــسياسات وخطــط العمــل املــصممة 
ــيت ُتــ   ــادرات ال ــدة شرك للمب ــة      ع ــات املعني ــني اجله ــا ب ــة شــراكات فيم ــشجع إقام قطاعــات وت

شجيع العمـل علـى الوقايـة       وكما هـو موصـوف أدنـاه، فـإن متلقـي املـنح يقومـون بتـ                . الرئيسية
كمــا أهنــم يقــوون أطــر العمــل  . األوليــة وتوســيع اخلــدمات املقدمــة إىل الناجيــات مــن العنــف  

__________ 
تكثيـف   بـشأن    A/65/L.17/Rev.2 و   ٦٤/١٣٧ و   ٦٣/١٥٥ و   ٦٢/١٣٣ و   ٦١/١٤٣قرارات اجلمعيـة العامـة        )١(  

) ٢٠٠٠ (١٣٢٥اجلهـــود للقضـــاء علــى مجيـــع أشكال العنـــف ضــــد املـــرأة؛ قــــرارات جملــــس األمـــــن      
  .بشأن املرأة والسالم واألمن) ٢٠٠٩ (١٨٨٩و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨ و) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و 

  )٢(  A/C.3/65/L.17/Rev.2 ٢٠، الفقرة.  
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القانوين والسياسي عن طريق حتسني سبل الوصول إىل العدالة وحتويل التعهـدات املعلنـة إلهنـاء                
هنــاك توكيــد علــى  و. زامات ملموســة يف امليزانيــة والــسياسة العامــة ـإىل التــاملــرأة العنــف ضــد 

املشاريع اليت تسعى جاهدة إىل سد احتياجـات جمموعـات ُهِمـشَّت أو أُمهلـت بـشكل خـاص،          
. مبا فيها الـشابات، والنـساء الالئـي يعـشن يف أوضـاع الـرتاع، والنـساء مـن الـشعوب األصـلية                      

نــساء والفتيــات معاجلــة شــاملة، وحيــدد الــصندوق أولويــات التــدخل الــيت تعــاجل العنــف ضــد ال 
تربهن على ذلك عمليا نافذة التمويل اخلاصة ملعاجلة تقاطعات العنف ضد املـرأة وفـريوس          اكم

  .متالزمة نقص املناعة املكتسب/نقص املناعة البشرية
أما مردودات استثمارات صندوق األمم املتحدة االستئماين فإهنـا تبعـث علـى التفـاؤل                 - ٧

األمـم  منظومـة   خـذت احلكومـات ووكـاالت       وإذ أ . يف سبيل إهناء العنف ضد النساء والفتيات      
شاريع متلقــي املــنح مبــاملتحــدة تــدرك جنــاح مبــادرات الــصندوق، فإهنــا ترتقــي بــشكل متزايــد   

لتعظيم أثرها إىل أقصى حد ممكن، هذا يف الوقـت الـذي تقـوم فيـه منظمـات اجملتمـع املـدين يف                      
ويـدل االرتقـاء باملـشاريع      . نحمجيع أحناء العامل حاليا بتقليد ممارسات واستراتيجيات متلقـي املـ          

اليت يدعمها الصندوق وتقليدها على جناح متلقي املنح يف اسـتنباط تـدخالت فعالـة تـستهدف                 
املؤسسات االجتماعية واحلكومية، كما يالحظ مـن املخصـصات املعتمـدة يف امليزانيـة وتـدابري                

لـى صـعيد اجملتمـع      كمـا أن متلقـي املـنح يعملـون علـى التغـيري ع             . أخرى لدعم هذه التـدخالت    
 عاحمللــي كمــا يــستدل علــى ذلــك مــن قــرارات الكــثريين مــن الزعمــاء التقليــديني والــدينيني منــ  
. ممارسات تقليدية ضارة يف جمتمعاهتم ودعوهتم إىل مكافحة أشكال أخـرى للعنـف ضـد املـرأة                
د وأخريا، فإن أعداد الرجال واألوالد الذي يشجبون جهارا العنف ضـد املـرأة، وكـذلك أعـدا                

صندوق الـ ، تكـشف عـن أن مبـادرات     صـمتهن النساء والفتيات الالئي يتقدمن خارجـات عـن         
  .حتدث تغيريا يف مواقف وسلوكيات األفراد اليت تؤدي إىل نشوء العنف ضد املرأة

 منحة نـشطة عـرب      ٨٣ولدى صندوق األمم املتحدة االستئماين حاليا حمفظة مؤلفة من            - ٨
ــها اإلمج ٧٢ ــدا وإقليمــا قيمت ــة زهــاء   بل ــون دوالر٤٧الي ــا أكــرب حمفظــة  . ملي  يف ٢٩( وألفريقي
أمــا منطقــة أمريكــا ).  يف املائــة٢٦( ، تــأيت بعــدها مباشــرة منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ )املائــة

منطقـة وسـط وشـرق أوروبـا     وحـصة   .  يف املائة من املنح    ٢٠الالتينية والبحر الكارييب فنصيبها     
ئــة، تــأيت بعــدها الــدول العربيــة مث الــربامج العــابرة للمنــاطق   يف املا١٤ورابطــة الــدول املــستقلة 

  . يف املائة على التوايل٥ و ٦اإلقليمية حيث حمفظة كل منهما تساوي 
  

  الوقاية األولية    
يتطلب منع العنف ضد النـساء والفتيـات مبـادرات متواصـلة طويلـة األجـل تـستهدف                    - ٩

ــة للعنــف  طة املقدمــة مــن صــندوق األمــم املتحــدة   وتركــز ثلــث املــنح النــش  . األســباب اجلذري



A/HRC/16/34 
E/CN.6/2011/9  
 

10-67257 5 
 

ــك          ــيري تل ــددة صــممت لتغ ــدخالت متع ــستخدم ت ــة وت ــة األولي ــى الوقاي ــا عل االســتئماين تقريب
وتـشمل هـذه    . املمارسات املؤسسية واملواقف والسلوكيات الفردية معا اليت تفضي إىل العنـف          

ا واملطالبـة هبـا؛     التعـرف علـى حقـوقهن واإلفـصاح عنـه         مـن   التدخالت متكني النساء والفتيـات      
ورفــع مــستوى الــوعي بــالعنف الــذي يرتكــب ضــد النــساء مــن خــالل جهــود التوعيــة العامــة    
ــدعو إىل إحــداث تغــيريات يف      ــة كــي ت ــة اجملتمعــات احمللي ــشاملة؛ وتعبئ ووســائل االتــصاالت ال

إضـافة إىل ذلـك، فـإن    . السياسات طويلة األجل أو إىل تنفيذ أدق للقوانني والسياسات القائمة   
 يف املائـة مـن متلقـي املـنح احلـاليني يعملـون مـع رجـال وأوالد كـشركاء يف                      ٤٥ا ال يقل عن     م

 يف املائـة يعملـون علـى تكـريس مـؤازرة زعمـاء       ٢٥سبيل إهناء العنف ضـد املـرأة، يف حـني أن         
 ي العمل على تغيري مواقف جمتمعاهتم احمللية مـن العنـف     ـــاء ف ــوا حلف ـــني ليكون ــني وتقليدي ــديني

  .ضد املرأة
ويستخدم متلقو منح صندوق األمم املتحدة االسـتئماين اسـتراتيجيات لـتمكني النـساء        - ١٠

الالئي يواجهن أشـكاال متعـددة مـن التمييـز، كأولئـك اللـوايت يعملـن مـع جمموعـات الـسكان                       
ــبني واملكــسيك       ــة يف البوســنة واهلرســك وشــيلي وغواتيمــاال والفل ــات العرقي األصــليني واألقلي

 التعاونيـة للمـسرح فنـون األداء لـتمكني          Sistrenويف جامايكا، تـستخدم مجعيـة       . ال واهلند ونيب
النساء والفتيـات يف املنـاطق الفقـرية واحلـضرية واملنـاطق الـيت تعـاين مـن اضـطرابات شـديدة يف             

ومــــن خـــالل إنتـاج مـسرحيات الـشوارع الـيت وصـلت إىل مـا يربـو علـى                     . مدينة كنغستــون 
 تفـــتح الفـــرص أمـــام النـــساء كـــي يتبـــادلن قصـــصهن  Sistrenفـــإن مجعيـــة  شـــخص، ٥ ٠٠٠

، علـى الـتفكري يف    بكاملـها الشخصية يف بيئـة آمنـة وحتفـز األفـراد، بـل وحـىت اجملتمعـات احملليـة         
ــاعتراف علــى  اآلن  Sistrenأمــا وقــد حظيــت مجيعــة   . أســاليب دون العنــف حلــل املنازعــات   ب

احهـا يف اسـتخدام الفنـون اخلالقـة يف معاجلـة العنـف               بـسبب جن   )٣(الصعيدين الوطين واإلقليمـي   
ع وزارات حكوميـة ومـع      ـــة مـع بـض    ـــ وع اجلـنس، فقـد أقامـت شراك       ــــ اس ن ــــ ى أس ــالقائم عل 

برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي لطــرح منوذجهــا يف املــدارس واجملتمعــات احملليــة علــى مــستوى   
  .جامايكا كلها

االسـتئماين بـرامج يف مجيـع املنـاطق تركـز علـى إشـراك               ويدعم صندوق األمم املتحدة       - ١١
، مبـا يف ذلـك أول مبـادرة علـى           املرأةالرجال واألوالد يف اجلهود الرامية إىل معاجلة العنف ضد          

 يف بريطانيــا “أوكــسفام”وقامــت منظمــة . هــذا النــوع يف الــشرق األوســطمــن نطــاق واســع 
منــوذج للمنظمــات النــسائية إلشــراك  بتطــوير ،يف لبنــان، شــريكتها “ىكفــ” ومنظمــةالعظمــى 

__________ 
 puma.creative Mobility Awardزة ــــــرح جائــــ التعاونية للمسSistrenة ـــت مجعيـــ منح،٢٠١٠ام ــــــي عـــف  )٣(  

ــــــــــــع استخـلتـــــــشجي ـــ فادام منوذجهـــــ ـــ الكاريبى أرجـــــــاء منطقـــــــة البحـــــــرـــــــــي شتــــــ انظـــــــر . يـــــــ
page/4979?forum_start=n5004#comment-5004http://www.creativecaribbeannetwork.com/.  
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وأقامـت  .  العنـف  إهنـاء احلمـالت الداعيـة إىل      وجهات نظـرهم يف ثنايـا       الرجال من خالل دمج     
املنظمات النسائية شـراكات مـع أطـراف فاعلـة متنوعـة، مـن بينـها طـالب اجلامعـات الـذكور                      

ات وغـري ذلـك     الذين يساعدون يف صياغة رسائل الـدعوة لنـشرها يف وسـائل اإلعـالم واجلامعـ               
املـرأة  ونالـت محلـة عامـة لتحـسيس النـاس بـأثر العنـف ضـد                 . من مواقع اخلطاب العام يف لبنان     

 عضوا يف الربملان مـن أجـل إقـرار مـشروع قـانون بـشأن العنـف                  ١٢٨على اجملتمع ككل تأييد     
عـرب املنـاطق اإلقليميـة      نـت مبـادرة     ومكَّ.  الـوطين  داخل األسـرة وذلـك قبـل مناقـشات التـشريع          

 يف الربازيل ورواندا وشيلي واهلنـد  (Instituto Promundo) “معهد العمل لصاحل العامل”طلقها أ
، ممـا حـدا هبـم إىل تغـيري      املـرأة  رجـل وولـد بقـضايا وتبعـات العنـف ضـد              ٧ ٠٠٠من حتـسيس    

 إذ قـال املـشاركون يف       ؛وكانـت النتـائج فاحتـة آلفـاق جديـدة         . سلوك العنف يف حياهتم اليومية    
روانــدا أن الفــضل يعــود إىل التــدريبات الــيت أفــضت إىل قــراراهتم الشخــصية بوقــف  الربازيــل و

ــَدربني ارتكــاب العنــف ضــد شــريكاهتم، يف حــني أن املــشاركني      ــون بانتظــام   املُ ــد يلتق يف اهلن
 Promundoوقـد كُـرِّم برنـامع معهـد         . حياسب بعضهم البعض على خطط عملهم الفرديـة        كي

 ٢٠١٠ عـام    (Nike)“ نـايكي ”يمية ملـسابقة عامليـة أجرهتـا شـركة          يف الربازيل إذ نال جائزة إقل     
وذلـــك “ تغـــيري حيـــاة النـــاس مـــن خـــالل كـــرة القـــدم ”صـــانعو التغـــيري /“نـــايكي”وامسهـــا 
 القـــدم علـــى مـــدى أربعـــة أشـــهر ة لكـــرةــــــد لـــدورة بطولــــــج املعهــــــة برنامــــــرعاي بـــسبب
ـــة رجــعلــى مــشارك  انطــوت ـــال وأوالد فــ ــة إلهنــا ــ ـــاء والفتيــء العنــف ضــد النــس ي محل  اتــ

  .)http://www.changemakers.com/football انظر(
أما متلقو املنح يف إثيوبيـا والـسنغال وغامبيـا وغينيـا ومـايل فـإهنم حيققـون نتـائج رائعـة                        - ١٢

عـات حمليـة وزعمـاء دينـيني وتقليـديني كـأطراف            عن طريق حشد التأييـد مـن ِقبـل زعمـاء جمتم           
وقـد حفـز برنـامج التـدريب        . فاعلة يف إحداث التغيري من حيث منع العنف ضـد املـرأة وإدانتـه             

لزعماء تقليـديني ودينـيني عـرب مخـس واليـات يف إثيوبيـا              “ معونة العمل ”الذي تقوم به منظمة     
ة ضارة مثل الـزواج املبكـر والقـسري     زعيما ممن كانوا يف املاضي يؤيدون ممارسات تقليدي    ١٦

كمـا أنـه تـبني ملتلقـي املـنح يف      . أو تشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث علـى منعهـا يف جمتمعـاهتم         
الـشرق األوســط إن إشـراك الزعمــاء الــدينيني يف منـع العنــف وجهــود االسـتجابة يــشجع علــى     

تـستفيد جلنـة اإلنقـاذ الدوليـة        و. ري وجهات النظر والسلوكيات بني أفراد اجلماعات املتدينـة        يتغ
وشركاؤها احملليـون يف األردن مـن تعـاون وزارة الـشؤون اإلسـالمية يف إشـراك أئمـة املـساجد                     

يف األوسـاط املتدينــة ومــساعدة الناجيــات مــن ذلــك  املــرأة احملليـة يف تــشجيع فهــم العنــف ضــد  
  .العنف يف الوصول إىل اخلدمات املناسبة

http://www.changemakers.com/football�
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األمــم املتحــدة االســتئماين يف جنــوب آســيا وأمريكــا      ويقــوم متلقــو مــنح صــندوق      - ١٣
الوسطى باجلمع بني استراتيجيات الثقافة الشعبية ووسائط اإلعـالم وأدوات االتـصال اجلديـدة               

. لرفع مستوى الوعي بالعنف ضد املرأة ويشركون أطرافـا جديـدة يف جهـود منـع هـذا العنـف                   
باجلــائزة اخلاصــة يف  “ فئ يف نيبــالالوصــول املتكــا ”، فـــــازت منظمــة  ٢٠١٠ففـــــي عـــــام  

الميــــــة املتميــــــزة مــــــن العــــــامل علــــــى التغطيــــــة اإلع“جــــــوائز اإلعــــــالم لعــــــامل واحــــــد”
 .)/http://oneworldmedia.org.uk/awards/shortlist-winners/special_award انظــــــر( النـــــامي 

 (Samajhdari)“ الوصـول املتكـافئ  ”وكُرِّم الربنامــج اإلذاعـي االستعراضـي األسـبوعي ملنظمـة         
على تثقيفه مليون مستمع بشأن التداخل بني العنف ضـد املـرأة وفـريوس              ) “التفاهم املتبادل ”(

 فقــد كانــت تلتقــي أســبوعيا زهــاء   .نقــص املناعــة البــشرية ومتالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب  
جمموعة استماع كي تـصغي إىل الربنـامج وتنـاقش املوضـوعات الـيت يثريهـا ضـيف احللقـة                     ٦٠

وأقـام ميـسرو   . عية، الـذي هـو شـخص حقيقـي مـصاب بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                  األسبو
اجملموعات، وكلهم من املَُدربني على القضايا القانونية اليت تتناول العنف ضد املـرأة والفـريوس               

(HIV)   واملتالزمة (AIDS)             ببناء جسور للوصول إىل مقدمي اخلـدمات وسـاعدوا يف مـضاعفة ،
ويف نيكــاراغوا، تــستخدم منظمــة   .  يــسعني لتلقــي املــساعدة والعــالج   أعــداد النــساء الالئــي  

 حمطـات االتـصال اجلمـاهريي لتقرهنـا باسـتراتيجيات      (Puntos de Encuentro)“ أماكن اللقـاء ”
الوصول إىل اجملتمعــــات احملليــــة وتعبئتـها مـن أجـل التـأثري يف األعـراف واملواقـف االجتماعيـة                     

احلاسَّـة  ”ومـستفيـــدة مـن جنـاح مسلـسلها التلفزيـوين      . ـــد املـرأة  اليت هي يف جــذور العنـف ض    
 الـذي نـال جـوائز وحظـي بـاعتراف دويل، وهـو ممـول أيـضا مـن          (Sexto Sentido)“ الـسادسة 

تقـوم حاليـا بإنتـاج مسلـسل        “ أمـاكن اللقـاء   ”صندوق األمم املتحدة االستئماين، فـإن منظمـة         
ــسالت   ــن مسلـ ــد مـ ــاعي ”جديـ ــصابون االجتمـ ــاري   لد“ الـ ــسي التجـ ــتغالل اجلنـ ــة االسـ راسـ

وسيذاع املسلـسل يف نيكـاراغوا وكـذلك يف أجـزاء أخـرى مـن أمريكـا الوسـطى                   . للمراهقات
  .٢٠١١يوليه /واجلمهورية الدومينيكية يف متوز

  
  صول الناجيات من العنف على خدمات الدعم حتوسيع نطاق    

نــسقة والــشمولية واملتعــددة يــدعم صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين االســتجابات امل  - ١٤
القطاعات اليت تليب االحتياجات املترابطة للناجيات من العنف، مبا يف ذلك الـسالمة واحلمايـة،         

ــة واملــرياث، واألمــن االقتــصادي واحلقــوق     ونيــل  ــة وحقــوق امللكي ــصحية والقانوني احلقــوق ال
ــوفري ا النــشطة ويــستخدم ثلــث مــنح الــصندوق   . االقتــصادية ــة والعــالج  اســتراتيجيات لت لرعاي

ركـة مـانويال رامـوس يف       حلامج  نـ وقد ساهم بر  . لضحايا العنف والناجيات منه وإعادة تأهيلهن     
 يف منطقة معزولة وعرضـة للـصراع     ةاملائ يف   ١٤ارتفاع نسبة اإلبالغ عن العنف املنـزيل مبقدار        
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لوصـول إىل   ويف ذلـك الـسياق الـصعب املتعلـق با         .  غالبية من الشعوب األصـلية     تقطنهايف بريو   
ــثريا التنـــسيق الـــشامل لعـــدة قطاعـــات املتعلـــق     ــادرة كـ الناجيـــات ومـــساعدهتن، حـــسّنت املبـ
باإلحــاالت مــن خــالل عقــد فرقــة عمــل مــن املــسؤولني احلكــوميني ومنظمــات اجملتمــع املــدين   
ومقدمي اخلدمات لوضع بروتوكول مشترك بني الوكـاالت مـن أجـل االسـتجابة الحتياجـات                

 هيئــة اخلــدمات االجتماعيــة يف كمبوديــا أول منــوذج اســتجابة علــى   وقــد وضــعت .الناجيــات
أســاس اجملتمــع احمللــي يف كمبوديــا للناجيــات مــن االعتــداء اجلنــسي، ُصــمم لتلبيــة احتياجــات    

 من النـساء والفتيـات اللـوايت يفـضلن احلـصول علـى خـدمات الـدعم مباشـرة مـن                      ةاملائيف   ٨٠
النــساء الــاليت حيــصلن علــى  الرتفــاع نــسبة ونظــرا . املــأوىنيلــها يف اجملتمــع احمللــي بــدال مــن  

أصــبحت اجملتمعــات فقــد ، ةاملائــ يف ٢٥علــى مــستوى قاعــدة اجملتمــع احمللــي مبقــدار  اخلــدمات 
حـسنت  الـسلطات احملليـة     كمـا أن    أسـباب االعتـداء اجلنـسي ونتائجـه،         على إملام أفضل ب   احمللية  

 واملـشورة املناسـبة،     ،القانونيـة والطبيـة   قدرهتا على دعم الناجيـات وإحالتـهن إىل اخلـدمات           من  
  .وتقييم األمان والتخطيط له

 االسـتئماين الرعايـة املنـسقة للنـساء املـصابات            األمم املتحدة  منح صندوق متلقو  ويوفر    - ١٥
قـد  يـدز املعرضـات للعنـف، أو الناجيـات مـن العنـف الـاليت                فريوس نقص املناعة البـشرية واإل     ب

ــاء لألطفــال”ووضــعت منظمــة . نقــص املناعــةيطلــنب خــدمات تتعلــق بفــريوس    هــي، و“أطب
لرعايـة املتكاملـة   ل اجلهة املتلقية للمنح منوذجا ناجحـا للغايـة   إحدى املنظمات اليت تلقت منحة، 

النـساء املـصابات بـالفريوس، احلوامـل منـهن          لتستفيد منـه    يف سان بطرسربغ، االحتاد الروسي،      
ــديهن األطفــال  ــة لوضــع   وتــضافرت جهــود . أو الــاليت ل ــة وغــري احلكومي املؤســسات احلكومي

الـشديد ومـع    بروتوكول مشترك بني الوكاالت للوصول إىل هؤالء السكان املعرضـني للخطـر             
وبعد جنـاح أحـد الـربامج الرائـدة يف قـضاء كالينينـسكي،              . يعانون من نقص يف اخلدمات    ذلك  

دمات يف كافـة أرجـاء      وسعت حكومة املدينة نطاق هذا الربنامج حبيث يطبَّق على مقدمي اخلـ           
 امــرأة مــساعدة يف شــكل دعــم اجتمــاعي ونفــسي،  ٦٠٠وحــىت اآلن، تلقــت حــوايل . املدينــة

  . اً مادياً ودعماً مؤقتاًومشورة بشأن املسائل القانونية، ومسكن
تقدمي اخلدمات للناجيات من العنف الاليت يعشن يف حاالت الرتاع، وما بعـد             ويطرح    - ١٦

قـة  غـري املـستقرة جمموعـة معقـدة مـن التحـديات، تتطلـب تـدخالت خالَّ                الرتاع، ويف احلـاالت     
وقـد وضـعت اهليئـة الطبيـة الدوليـة يف      . البيئاتتلك ئة من متلقي املنح العاملني يف ا يف امل  ١٧ لـ

مـن أجـل تـوفري العـالج الـشامل للناجيـات مـن العنـف                املتنقلـة   اململكة املتحدة منوذجا للرعايـة      
ويف عـام واحـد     . يقيا الوسطى الـاليت يعـشن اآلن يف مشـال الكـامريون           اجلنسي من مجهورية أفر   

فقط من التنفيذ، زاد مبعـدل أربعـة أضـعاف عـدد الناجيـات مـن العنـف اجلنـسي الـاليت يـتلقني             
،  نقـص املناعـة البـشرية       لفـريوس   سـابقاً  اًاالختبار الذي مل يكن متاح    و. الرعاية الطبية واملشورة  
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 يف املائـة مـن الناجيـات    ٥٠ املـضاد للفريوسـات العكوسـة لــ     فضال عـن احلـصول علـى العـالج     
وقــد تلقــى برنــامج التعويــضات الوطنيــة يف  . املــصابات بــالفريوس، أصــبح اآلن ممارســة معتــادة 

سرياليون املنحة األوىل من نوعها من صندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين لكفالـة وضـع بـرامج                   
من خـالل التعـاون الوثيـق       و. ات من العنف اجلنسي   التعويضات وفقا الحتياجات النساء الناجي    

مــن ضــحايا العنــف اجلنــسي، ضــحية  ٣ ٦٠٠مــع املنظمــات النــسائية احملليــة، ســّجل الربنــامج 
بعـد عـام واحـد فقـط        و.  لتلقـي التعويـضات    اًالـضحايا ضـعف   أشد   من   ٦٠٠وأعطى األولوية لـ    

ــشارك   ــذ، ت ــارا   ٣٠٠مــن التنفي ــى امله ــدريب عل ــرامج الت ــرأة يف ب ــن  ١٤ت عــرب  ام ــة م  مقاطع
  .مقاطعات البالد، لينتقلن حنو سبل عيش مستدامة وحياة خالية من العنف

  
  تأمني التزامات امليزانية والسياسات املتعلقة بالتنفيذ    

يف تنفيـذ   أساسـية   يدعم صندوق األمم املتحدة االستئماين املـشاريع الـيت تـسد ثغـرات                - ١٧
نف ضد املرأة، بدءا من مجـع البيانـات املوحـدة إىل الـدعوة              القوانني والسياسات اليت تتناول الع    

الــسياسية إىل تطــوير قــدرات املــسؤولني احلكــوميني وغريهــم مــن أصــحاب املــصلحة املكلفــني  
  . بتنفيذ القوانني أو إنفاذها

 يف املائة من متلقي املنح جيمعون وحيللون البيانات اليت ميكـن            ٦٠وهناك ما يقرب من       - ١٨
ــذ       اســتخدامها ل ــسياسات ورصــد التقــدم احملــرز حنــو تنفي ــة لوضــع ال ــة الالزم ــاء قاعــدة األدل بن

املـرأة يف   ”واملبـادرة املـشتركة بـني األقـاليم ملنظمـة           . االلتزامات الوطنية بإهناء العنف ضد املـرأة      
 الدولية جتمـع البيانـات لـدعم الـسياسات الراميـة إىل القـضاء علـى التحرشـات والعنـف            “املدن

يف أربــع مــدن يف أربــع قــارات  و. حيــدث بــشكل يــومي يف األمــاكن احلــضرية  اجلنــسي الــذي 
تـــشرك ) دهلـــي؛ ودار الـــسالم؛ وبتروزافودســـك، االحتـــاد الروســـي؛ وروســـاريو، األرجنـــتني(

املبادرة النساء يف أنشطة البحـوث التـشاركية مـن قبيـل الدراسـات االستقـصائية يف الـشوارع،                   
ملناقــشات اجلماعيــة مــن أجــل جتميــع مــا لــديهن مــن    وتــدقيق مــسائل الــسالمة يف األحيــاء، وا 

ــة      ــاهتن احمللي ــسالمة يف جمتمع ــسية لل ــشواغل الرئي ــشأن ال ــارف ب ــدن  و.مع ــع امل ــت ، يف مجي أقنع
. البيانــات صــانعي الــسياسات وأصــحاب املــصلحة اآلخــرين بتحــسني ســالمة األمــاكن العامــة  

إعـادة تـصميم     ملـشروع     مـدخالت  البلدية يف دهلي الشريك احمللي يف املدينة لتقدمي       هيئة  ودعت  
ملـرأة يف مـشروع     ااملرة األوىل الـيت تـدرج فيهـا شـواغل سـالمة             هي  هذه  ولتكون  ،  الطرقأحد  

ويف بتروزافودســـك، أقنعـــت البيانـــات الـــواردة يف الدراســـات  . لتـــصميم احلـــضري يف اهلنـــدل
ألمـــة مـــن نتـــاج أوىل جمموعـــات اإلاالستقـــصائية بـــشأن ســـالمة املـــرأة قـــادة الـــشرطة احملليـــة  

  .اإلحصاءات املصنفة حسب نوع اجلنس للجرائم املرتكبة ضمن حدود البلدية
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ويعمل متلقو منح الـصندوق االسـتئماين يف كافـة أحنـاء العـامل تقريبـا لتعزيـز القـدرات                      - ١٩
هنــاء العنــف ضــد إلاملؤســسية واملهنيــة للمكلفــني بتنفيــذ القــوانني والــسياسات وخطــط العمــل   

 غري احلكومية بنجاح جتربة رائدة لنظام إحالة شامل لعـدة           ة ريفليكسيوين وأجرت منظم . املرأة
ويف كـل  . قطاعات لتنفيذ قانون العنف املرتيل علـى الـصعيد احمللـي، الـذي أقرتـه ألبانيـا مـؤخرا         

ــر مــن      ــدريب ألكث ــامج الت ــر الربن ــديات اخلمــس املــستهدفة، وفّ ــيني يف  ٣٠٠مــن البل  مــن املهن
ــام مؤســست   ــصعيد احمللــي ومهــا  القطــاع العــام وأق ــألف مــن   : ني علــى ال ــصنع القــرار يت جملــس ل

الوكاالت احلكومية العاملة يف جمـال العنـف املـرتيل، وفريـق عامـل تقـين مـن مقـدمي اخلـدمات                      
ــرار اجمللــس  ــذ ق ــدعم متجــدد مــن      . لتنفي ــة مــن أربــع مــدن وب واآلن وبوجــود التزامــات امليزاني

 علـى مـضاعفة نطـاق الربنـامج         كـسيوين يريفل منظمـة ، تعمـل    صندوق األمم املتحدة االستئماين   
وتعمل جهة أخرى من متلقي املنح على تطـوير قـدرة املنظمـات النـسائية               . بلديات ١٠ليخدم  

ي، تونغـا، جـزر كـوك،       سـ سـاموا، توفـالو، كرييبا    (احمللية يف ستة من بلدان جزر احمليط اهلـادئ          
ريعية الوطنيـة للتـصدي للعنـف       الثغـرات يف األطـر التـش      إصالح  على الدعوة إىل    ) جزر سليمان 

أعـضاء الربملـان علـى إدراج تـشريع          ويف ناورو، وبعد أن حثـت املنظمـات النـسائية         . ضد املرأة 
منوذجي بشأن العنف ضد املرأة يف التنقيحات علـى قـانون العقوبـات، ُعـّدل مـشروع القـانون                   

  . ليشمل تعريفا موسعا لالغتصاب، وجترمي العنف املرتيل
االسـتئماين علـى إنفـاذ      األمـم املتحـدة      أخرى من متلقـي مـنح صـندوق          اتركز جه تو  - ٢٠

القــوانني الــيت تتــصدى للعنــف ضــد املــرأة مــن خــالل تعزيــز الــنظم القــضائية وحتــسني إمكانيــة   
التـضامن النـسائي مـن       (“سوفيبادي”وأما منظمة   . الناجيات من العنف يف اللجوء إىل القضاء      

وهي منظمة تدافع عن حقوق املرأة مقرها يف شـرق مجهوريـة       ،  )أجل السالم والتنمية املتكاملة   
الكونغو الدميقراطيـة، فتتلقـى الـدعم مـن الـصندوق ملعاجلـة اإلفـالت مـن العقـاب علـى العنـف                       

ومــن خــالل نظــام للمحــاكم . اجلنــسي الناشــئ عــن الــرتاع املــستمر يف البلــد منــذ أربعــة عقــود
 “سـوفيبادي ”يف اجملتمعـات الريفيـة، جنحـت    املتنقلة جيري حماكمات يف قضايا العنف اجلنـسي   

ــدا      ــة، وشــجعت مزي ــضايا املتراكم ــدد الق ــيض ع ــدمي شــكاوى   يف ختف ــى تق ــضحايا عل ــن ال . م
تقــديرا  و.إدانــاتعــن  منــها ٧٠حــىت اآلن، أســفرت  قــضية  ١٥٠قــدمت أكثــر مــن    وقــد

نون يف   يف حتقيق العدالـة للـضحايا واسـتعادة ثقـة النـاس يف سـيادة القـا                 “سوفيبادي”إلجنازات  
ــسا     ــة فرن ــإن حكوم ــة، ف ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــالث   شــرق مجهوري ــل ث ــشروع بتموي ــدعم امل  ت

  . متنقلة حماكم
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  بناء شراكات جديدة، وامللكية وتوسيع نطاق االلتزام  -رابعا   
 ةالعامـــواألمـــاكن العنـــف ضـــد املـــرأة مجيـــع القطاعـــات، والفئـــات الـــسكانية، ميـــس   - ٢١

وهكذا فإن ضـمان مـشاركة اجلهـات    . لعديد من األطراف املعنية ا يتطلب إشراك ا   مم،  ةواخلاص
 صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين،         سـتراتيجية الالفاعلة التقليدية واجلديدة يـشكل مسـة مميـزة          

تركز على تعبئة شراكات ذات قاعدة عريضة وحشد الدعم من جمموعة متزايـدة مـن اجلهـات                 
ــة،  ألمــم املتحــدة يف ا مبــا يف ذلــك الــدول األعــضاء  ،الفاعلــة واجلهــات املاحنــة اخلاصــة والفردي

  .ألمم املتحدةضمن اواملنظمات غري احلكومية، والوكاالت الشقيقة 
األمـم املتحـدة    يف  شـراكات   قاعـدة   صندوق األمم املتحدة االستئماين علـى       لقد أسس     - ٢٢

مثـل أحـد    ويت. علـى زيـادة إمـساك الـصندوق بزمـام األمـور عـرب منظومـة األمـم املتحـدة                   يعمل  
 ، الـيت  امج املـشتركة بـني الوكـاالت      نـ املنابر الرئيسية لتعزيز أوجه التآزر هذه، يف جلنة تقييم الرب         

ويـسدي  . تتألف من وكاالت منظومـة األمـم املتحـدة علـى الـصعيدين العـاملي ودون اإلقليمـي                 
. قـدمي املـنح   هذا الكيان املشورة إىل الصندوق بشأن القرارات االستراتيجية واملسائل املتـصلة بت           

 علــى وجــه امج املــشتركة بــني الوكــاالت علــى الــصعيد دون اإلقليمــينــ تقيــيم الربةتتــيح جلنــو
ويكفـل  . ، إقامة صالت مع جهود األمم املتحدة اجلارية واألولويات الوطنية القائمـة         اخلصوص

ني  القـائم علـى املـشاركة الواسـعة حتقيـق مواءمـة دقيقـة بـ                ةالالمركزيـ الذي يتـسم ب    اهليكل   اهذ
، األمـر الـذي يزيـد مـن أمهيـة            متنوعـة  األموال املخصصة وقدرات واحتياجـات بلـدان ومنـاطق        

  .ولويات الوطنية والسياق الوطينالصندوق بوجه عام بالنسبة لأل
ــام   - ٢٣ ـــ  ٢٠١٠ويف عـ ــضاء الـ ــم األعـ ــيم الرب ١٣، ضـ ــة تقيـ ــ يف جلنـ ــشتركة بـــني  نـ امج املـ

 األمـم املتحـدة، وممـثلني       ةي، وكـاالت منظومـ    الوكاالت على الـصعيدين العـاملي ودون اإلقليمـ        
أمـا  . عن اآلليات األخرى املشتركة بني الوكاالت، ومنظمة رائدة من منظمـات اجملتمـع املـدين            

ــصعيدين العــاملي ودون اإلقليمــي يف عــام       ــة األمــم املتحــدة املــشاركة علــى ال وكــاالت منظوم
مريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر  شــعبة النــهوض بــاملرأة؛ واللجنــة االقتــصادية أل : هــيف، ٢٠١٠

اللجـان  مكتـب   الكارييب؛ ومنظمة العمل الدولية؛ ومفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان؛ و            
اإلقليمية يف نيويورك؛ وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة؛ ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة              

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي؛ ومنظمــة الــصح  )اليونيــسيف( ــة؛ وصــندوق األمــم  ؛ وبرن ة العاملي
امج أربـع مـرات ككـل علـى الـصعيدين العـاملي             نـ واجتمعـت جلنـة تقيـيم الرب      . املتحدة للـسكان  
اخلطة االستراتيجية للـصندوق    تشكيل  األمهية يف   ي  البالغوالتوجيه  اخلربة  لتقدمي  ودون اإلقليمي   

  .٢٠١٥-٢٠١٠لفترة ل
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قدمـة إىل أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة           ، أقامـت املـنح امل     “توحيد األداء ”وكجزء من     - ٢٤
 أوجه تآزر مباشرة مـع بـرامج األمـم املتحـدة علـى الـصعيدين القطـري ودون                   ٢٠٠٨منذ عام   
 ماليــني دوالر إىل األفرقــة القطريــة  ١٠,٦وحــىت اآلن، دفــع الــصندوق االســتئماين  . اإلقليمــي

ألخـرى للتـصدي للعنـف      ويتعاون الـصندوق أيـضا مـع مبـادرات األمـم املتحـدة ا             .  بلدا ١١ يف
 احتـدوا إلهنـاء العنـف       - قولـوا ال  ”منتـدى الـدعوة علـى اإلنترنـت بعنـوان           يشجع  و. ضد املرأة 
، (http://www.saynotoviolence.org)  التابع لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة      “ضد املرأة 

ــأمتلقــي منحــة تقــدمي التربعــات للــصندوق االســتئماين ويعــرض إجنــازات   علــى  ويف . همثريوت
الـذكرى  مبناسـبة    اليت أطلقهـا األمـني العـام         “احتدوا”، سينضم الصندوق إىل محلة      ٢٠١١ عام

ألمــني العــام االــسنوية اخلامــسة عــشرة للــصندوق والــذكرى الــسنوية اخلامــسة لــصدور تقريــر   
 )corr.1  و A/61/122/Add.1(“ دراسة متعمقة بشأن مجيع أشكال العنـف ضـد املـرأة          ”املعنون  
  . فتح آفاقا جديدةالذي
وقــد أقــام صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين شــراكات مــع مؤســسات حبــث وخــربة    - ٢٥

 الــذي MEASURE، ومــشروع PATHو  ،مبــا يف ذلــك املركــز الــدويل لبحــوث املــرأة متميــزة 
ويعمل الـصندوق علـى التوسـط إلقامـة         . وضعته وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة      

املـستوى،  باسـم مؤسـسات مرموقـة    األعمـال اخلرييـة، واملتحـدثني    فاعلي  جديدة مع  شراكات
الصندوق والقيام يف الوقت ذاتـه بتوسـيع نطـاق          صورة  إبراز  على  وغريهم من األفراد القادرين     
  .املشاركة مع القطاع اخلاص

  
  توليد املعارف وتنمية القدرات  - خامسا 

ــادة عــدد      - ٢٦ ــرغم مــن زي ــى ال ــدخالعل ــصدي للعنــف ضــد النــساء     ت الت  الراميــة إىل الت
 آلثـار تلـك     والفتيات واتساع نطاقها يف العقد املاضي، هناك ندرة يف عمليـات التقيـيم الدقيقـة              

 “اإلجـراءات الناجعـة   ”وبالتايل، فإنه ال يزال مـن الـصعب حتديـد           .  على حياة املرأة   التدخالت
فــذ صــندوق األمــم املتحــدة  ، ن٢٠١٠يف عــام  .ملنــع حــدوث هــذا العنــف وإنــصاف ضــحاياه 
، الـذي جـرى يف إطارهـا حـثّ الـصندوق         ٢٠٠٩االستئماين توصـيات التقيـيم اخلـارجي لعـام          

 عمليــات حتــسنيعلــى  و،ني املــنح علــى إجــراء رصــد وتقيــيم فعــال  متلقــيعلــى تطــوير قــدرات
  . املعارف ونشرهاالصندوق يف التقاط

ــضطل       - ٢٧ ــات الــيت ي ــتئماين العملي ــصندوق االس ــزز ال ــال الرصــد والتقيــيم    عوع ــا يف جم  هب
 املــنح بــدءاً مــن مرحلــة وضــع املقترحــات وصــوالً إىل  قــيلتخــالل تقــدمي تعليقــات تقنيــة مل مــن

وكمـا يف الـسنوات    . املـنح  متلقـو تبعهـا ياملساعدة يف وضع وتنفيذ خطط الرصـد والتقيـيم الـيت       
ة اخلامـسة عـشرة     مـن أجـل الـدور      ٢٠١٠عـام   يف  تضّمنت الدعوة لتقدمي املقترحـات      السابقة،  
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 يف املائة من املـنح املطلوبـة للتقيـيم،          ١٠لتقدمي املنح توصيات ملقدمي الطلبات بتخصيص نسبة        
وطـــّورت أمانـــة الـــصندوق  . يف املائـــة للرصـــد٥ و ٢وختــصيص نـــسبة إضـــافية تتـــراوح بـــني  

، بزيـارة   ٢٠١٠ املـنح مـن خـالل القيـام، يف عـام              متلقـي  االستئماين قـدرهتا علـى رصـد بـرامج        
 زيــارات رصــد إىل ٧جــرت األمانــة  املــنح مقارنــة بالعــام الــسابق، حيــث أ متلقــيضــعف عــدد

 بلدا، باإلضافة إىل الرصد املنـتظم مـن خـالل جهـات التنـسيق التابعـة                 ١٤لمنح يف   ل متلقيا ١٨
  .للصندوق يف املكاتب دون اإلقليمية لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

 املنح على تصميم وتنفيذ برامج ومعارف حـول         ات متلقي قدرويشكل سد الثغرات يف       - ٢٨
 إلهنــاء العنــف ضــد املــرأة أمــراً حموريــاً يف واليــة الــصندوق االســتئماين،   “اإلجــراءات الناجعــة”

ويف . ٢٠١١-٢٠٠٨ املعـــارف للفتـــرةوهـــو موضـــح يف إطـــار وإدارة الرصـــد والتقيـــيم   كمـــا
لــى تنظــيم بــرامج تــدريب علــى تنميــة  ، قــام الــصندوق بإضــفاء الطــابع املؤســسي ع ٢٠١٠ عــام

 واحلاصــلني مــؤخراً علــى متويــل، وذلــك يف جمــال تــصميم    اجلــدد املــنح متلقــيت جلميــعاالقــدر
وعقد الصندوق أربع حلقات عمـل إقليميـة لبنـاء        . الربامج القائمة على األدلة ورصدها وتقييمها     

مت حلقـات العمـل علـى     وُصـمِّ  .)٤( منظمـة  ٤٣املهارات بثالث لغات، استفاد منها ما جمموعـه         
 يف إطـار مـن الـشراكة مـع املركـز            ٢٠٠٩غرار حلقيت عمـل جتـريبيتني نـاجحتني ُعقـدتا يف عـام              

 املـنح حبمـاس لـربامج التـدريب الـيت نفـذها الـصندوق يف               متلقو واستجاب. الدويل لبحوث املرأة  
علـى األدلـة ضـمن     بإدماج أدوات البحوث والرصد والتقييم القائمـة    واأجمال تنمية القدرات وبد   

 املتبـادل للنظـر      املـنح بتنفيـذ أنـشطة الـتعلم         متلقـي   علـى األقـل مـن      ةوباشـر ثالثـ   .  القائمة مبراجمه
  . سياقات أخرى معإمكانيات تكييف االستراتيجيات واملمارسات يف
 االســـتئماين باســـتثمارات كـــبرية ، ســـاهم صـــندوق األمـــم املتحـــدة ٢٠١٠ويف عـــام   - ٢٩
ويف حـني يـستثمر الـصندوق يف إنـشاء          . لرصـد والتقيـيم واملعـارف     دارة ا  إل  عاملي إنشاء نظام  يف

 نتـائج املبـادرات،     رسـم معـامل   قاعدة بيانات متطورة الستخالص النتائج، بدأت األمانـة العامـة ب          
ــشاريع          ــة اســتمرار امل ــدابري املتخــذة لكفال ــل الت ــى بعــض مؤشــرات النجــاح مث ــز عل ــع التركي م

شرة لتقــدمي املقترحــات الــصادرة بتــدئاً بدعوتــه اخلامــسة عــوقــد أطلــق الــصندوق، م. وتكرارهــا
ت عــرب شــبكة اإلنترنــت مــن شــأهنا ، عمليــة لتقــدمي الطلبــا٢٠١٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٣ يف
تتيح لألمانة تقدمي مساعدة أفضل ملقدمي الطلبات وحتسني أوجه الكفاءة فيما يتعلـق بـإدارة                أن

 عـرب شـبكة اإلنترنـت، ممـا يـسهم           ة التقيـيم أيـضاً    وسـتجري عمليـ   . بيانات مقدم الطلب ومجعها   
ــة  يف  م متكامــلاوهــذه األدوات ضــرورية إلنــشاء نظــ . االختيــار وشــفافيتهاالتقيــيم ودقــة عملي

__________ 
رنـسية   بالف ني النـاطق  قـي املـنح   لت، إحدامها يف داكـار مل     ٢٠١٠ه  ييون/ُعقدت حلقتا عمل إقليميتان يف حزيران        )٤(  

قـدت باإلنكليزيـة، فُنظمـت      أمـا حلقـات العمـل الـيت عُ        .  باإلسبانية ني الناطق قي املنح لتواألخرى يف ماناغوا مل   
  . على التوايل،٢٠١٠نوفمرب / الثايننأكتوبر وتشري/نريويب وبراتيسالفا يف تشرين األول يف
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شأنه تسهيل تقدمي التقارير على أساس النتائج ومساعدة الـصندوق علـى متابعـة االجتاهـات                 من
وق االسـتئماين، بالتعـاون مـع املكاتـب دون     وقد أجنز الـصند . فظة املنح مبجملهاحموحتليلها عرب   

لـدروس  لاإلقليمية التابعة لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، عدة دراسات حاالت إفراديـة             
وأخـريا، مت مجـع تقـارير التقيـيم وكتيبـات           .  ولّدها متلقو املنح   املستفادة واملمارسات اجليدة اليت   

 لتغذيــة املركـز اإللكتــروين العــاملي  تلقــي املـنح صــة مبالتـدريب وأدوات التوعيــة واالتـصاالت اخلا  
  ).http://www.endvawnow.org(للمعارف التابع لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 

  
  ٢٠١٠دورة تقدمي املنح لعام   -سادساً  

 مفتوحة وتنافـسية     عملية م منح صندوق األمم املتحدة االستئماين سنويا من خالل        ُتقدَّ  - ٣٠
  إىل تقـدمي  الـدعوة  أمـا  . متلقـي املـنح     يف اختيـار   دقـة كفل مستوى رفيعا مـن الـربامج و       ة ت وشفاف

ــب عــرض املقترحــات ــات    ، فتتطل ــى الوصــول إىل مجاع ــز عل ــاملة ترك ــادرات ش ــستبعدة مب   م
وُتمــنح األولويــة  . متنوعــةتليب احتياجــاتلــحمرومــة بــصفة خاصــة مــن خــالل هنــج مــصممة  أو

ددة القطاعـات وعلـى التعـاون بـني خمتلـف األطـراف املعنيـة؛         للطلبات اليت تركز على هنـج متعـ       
وتقــدم الــرباهني علــى مــا يــصلح الســتخدام املــوارد علــى النحــو األمثــل؛ وتــستثمر يف التوثيــق   

ويوجــه الــصندوق  .املنــهجي والــشامل ويف التقيــيم الــذي يهــدف إىل توليــد املعــارف وتبادهلــا  
ربات واملـوارد العامليـة إىل الـصعيد احمللـي حيـث             تقـدمي املـنح، اخلـ       عمليـة  االستئماين، من خالل  

املبــادرات الناجحــة،  ب ءاقــترويركــز الــصندوق أيــضا علــى إمكانيــة اال    . متــس احلاجــة إليهــا  
  .قدرات الوطنية لتعزيز استدامتهاالتأكيد على تطوير ال مع
وق ، وعلى الرغم من األزمة االقتصادية العاملية الشديدة، دعم الـصند          ٢٠١٠ويف عام     - ٣١

االستئماين تنفيذ قوانني وسياسات وبرامج وطنية إلهناء العنف ضد املـرأة، باسـتخدام مـستوى               
 ١٨ مبـادرة يف     ١٣ ماليني دوالر لـ     ١٠ومنح الصندوق أكثر من     . ٢٠٠٩التمويل نفسه لعام    

وتكمل املنح املقدمة يف عـام     .  مستفيد ٢٨٠ ٠٠٠بلداً وإقليماً للربامج اليت ُيتوقع أن تصل إىل         
 ٢٠,٥ الرابعة عشرة لتقدمي املنح، اليت جـرى خالهلـا مـنح مـا جمموعـه       الصندوق  دورة ٢٠١٠

  .)٥( بلداً وإقليما٣٣ً مبادرة يف ٢٦مليون دوالر لـ 

__________ 
فقـد قُـدمت الدفعـة      . املـنح علـى دفعـتني      عـشرة لتقـدمي      لـدورة الرابعـة   يف ا قُّدمت منح الـصندوق االسـتئماين          )٥(  

 استناداً إىل التربعات الواردة بنهاية الربع الثالـث مـن تلـك الـسنة، والـيت بلـغ                   ٢٠٠٩األوىل من املنح يف عام      
 ماليــني دوالر وردت يف الربــع ١٠وأتاحــت تربعــات إضــافية بلــغ قــدرها  .  ماليــني دوالر١٠,٥جمموعهــا 

ــصندوق تقــدمي ٢٠٠٩األخــري مــن عــام   ــنح يف    لل ــة مــن امل ــة ثاني ــع األول مــن عــام   دفع  كجــزء ٢٠١٠الرب
  .الدورة الرابعة عشرة من
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ومع اتساع قاعدة موارد الصندوق االسـتئماين، مسـح االنتقـال إىل             ،٢٠٠٨ومنذ عام     - ٣٢
طاقاً من شأهنا أن حتقق مستويات أعلـى         أوسع ن  دخالتتقدمي منح أكرب حجماً وأطول أمداً بت      
، قدم الصندوق جمـدداً منحـاً وصـلت         ٢٠١٠ويف عام   . من النتائج وحتسن من استدامة اجلهود     

، ٢٠١٠ويف عــام  . ثــالث ســنواتمــدهتا منحــاً  غالبيــة متلقــي املــنحتنالــإىل مليــون دوالر، و
، تليهــا أفريقيــا )يف املائــة ٣٥(تلقــت منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ النــسبة األكــرب مــن األمــوال  

ــة ٢٨( ــستقلة    وســط وشــرق  ؛ و)يف املائ ــدول امل ــا ورابطــة ال ــة١٣(أوروب ؛ وأمريكــا ) يف املائ
 عـابرة ؛ واملـنح ال   ) يف املائـة   ١٠(؛ والدول العربية    ) يف املائة  ١٠(الالتينية ومنطقة البحر الكارييب     

لمـرة  سري النكا على منح ل    وحصلت بيالروس وجزر مارشال و    ).  يف املائة  ٤ ( إقليمية ناطقمل
؛ تليهــا أفرقــة ) يف املائــة٣١(لمــنح املنظمــات النــسائية ل اجلــدد تلقنيوتــشمل غالبيــة املــ. األوىل

 يف املائــة ١٥(؛ ومنظمــات التنميــة ومنظمــات الــشباب ) يف املائــة٢٣(األمــم املتحــدة القطريــة 
  ).ائة لكل منهما يف امل٨(إلنسان ، واملنظمات احلكومية ومنظمات حقوق ا)لكل منهما

 على املبادرات اليت تعمل مع الشباب، ومـن بينـها           ٢٠١٠وتركز املنح املقدمة يف عام        - ٣٣
 ويف الــصني، ســوف  .ل احتياجــات الفتيــات يف املنــاطق الريفيــة   نــاواثنتــان ســتعمالن علــى ت  

 حلمايـــة الفتيـــات الريفيـــات  للمـــرأة الريفيـــة يف بـــيجني آليـــات  مركـــز التنميـــة الثقافيـــة  يـــضع
 Asociación de Comunicadoresرابطـة تركهّن آبـاؤهن العـاملون يف املـدن، يف حـني أن      الاليت

Sociales Calandria   يف بــريو ســوف تعمــل علــى متكــني الــشباب املــراهقني يف املنــاطق الريفيــة
ــات      ــساء والفتي ــف ضــد الن ــاء العن ــادة يف حركــة إهن ــصبحوا ق ــصندوق    .لي ــز ال ويتواصــل تركي

 من خالل تقدمي منحة إىل مؤسسة تعليم األم والطفـل           والدشراك الرجال واأل  االستئماين على إ  
ك اآلباء يف منع العنـف القـائم علـى          ريف تركيا، اليت ستقدم منوذجاً عن برنامج مبتكر للغاية يش         

أساس نوع اجلـنس داخـل األسـرة، ومـن خـالل تقـدمي الـدعم لرابطـة الـشابات املـسيحيات يف                       
  . شبكة للرجال معنية مبكافحة العنف٢٠٠زامبيا يف جمال إنشاء 

وسينـشئ احتـاد     .لمنح مع السكان املهمشني بشكل خـاص      ل  متلقون آخرون  عمليوس  - ٣٤
الجتـار  كافحـة ا  النساء األردنيات الشبكة اإلقليمية األوىل يف األردن ومصر واملغرب للتصدي مل          
سـتئماين الـدويل    باألشخاص ومحاية حقوق العامالت املهاجرات، وسـوف يقـوم الـصندوق اال           

ملساعدة الناجيات من احلروق باألمحاض بتجربة استراتيجيات رائدة لوضع حـد حلـرق النـساء               
 يف موزامبيــق، فــستقدم  “باثفاينــدر”أمــا منظمــة  . ونيبــال باألمحــاض يف أوغنــدا وكمبوديــا  

خــدمات متــصلة بالــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة كوســيلة للوصــول إىل الناجيــات مــن العنــف          
ــساء املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   كاملراه ــد،   .قــات والن ــال واهلن ويف الفلــبني ونيب
 الدعم لزعماء الـسكان األصـليني احمللـيني       “مؤسسة حلف الشعوب األصلية يف آسيا       ”ستقدم  

مــن أجــل االخنــراط يف جهــود الــدعوة وتعبئــة اجملتمــع مــن أجــل إصــالح القــوانني العرفيــة الــيت   
  .عنف ضد املرأةسامح مع مرتكيب التت
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ــز القــدرات     ل  متلقــون آخــرون كزريوســ  - ٣٥ ــشريعات وتعزي ــى ســد الثغــرات يف الت لمــنح عل
وسـتعمل  .  ضـد النـساء والفتيـات   ول العنـف اتنالوطنية على تنفيذ السياسات وإنفاذ القوانني اليت ت  

يادة رابطة النساء املتحدات يف جزر مارشال، يف إطار من الشراكة مع وكاالت حكومية، على ز              
  .الـــوعي العـــام وتعزيـــز التـــشريعات والربتوكـــوالت الوطنيـــة املتعلقـــة مبكافحـــة العنـــف األســـري 

أما يف بورونـدي، فستـضطلع وزارة حقـوق اإلنـسان والـشؤون اجلنـسانية مببـادرة شـاملة متعـددة                     
وسـتدعم  . القطاعات لتنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف القائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس              

 متعـددة القطاعـات     دخالتقة األمم املتحدة القطرية يف إندونيسيا وبـيالروس وسـري النكـا تـ             أفر
وميكـن االطـالع علـى مـوجز يتـضمن          . إلنفاذ قوانني وطنية ملكافحة العنف ضد النساء والفتيـات        

  اجلــــــدد علــــــى موقــــــع صــــــندوق األمــــــم املتحــــــدة االســــــتئماين       متلقــــــي املــــــنح مجيــــــع
)http://www.unifem.org/gender_issues/violence_against_women/trust_fund_grantees.php.(  
  

  تعبئة املوارد  -سابعاً   
تعتمــد قــدرة صــندوق األمــم االســتئماين علــى األخــذ برؤيــة اســتراتيجية لــدعم تنفيــذ     - ٣٦

االلتزامات املقطوعة على املستوى القطري إلهناء العنف ضـد النـساء والفتيـات علـى مـا يتمتـع          
ــدرة علــ   ــه مــن ق ــة ب ــوارد الكافي ــداءا  .ى حــشد امل ــة   ونتيجــة للن ــة العام ــها اجلمعي ــيت وجهت ت ال

ــا  يف ــوارد   ٦٤/١٣٧ و ٦٣/١٥٥ و ٦٢/١٣٣ و ٦١/١٤٣قراراهتــ ــن املــ ــد مــ ــوفري املزيــ  لتــ
وتركز اخلطـة   . تعززت قدرة الصندوق يف هذا الصدد     فقد  لصندوق األمم املتحدة االستئماين،     

جهود التوعية عرب القطاعني العام واخلاص من أجـل         لصندوق على بذل    لاالستراتيجية اجلديدة   
  .ى املدى الطويلتعبئة املوارد وإنشاء الشراكات من أجل حتقيق استدامة الصندوق عل

 استكماالً للـدورة الرابعـة عـشرة لتقـدمي املـنح،            ٢٠١٠وبالنسبة للمنح املقدمة يف عام        - ٣٧
ــه أنت    ــدامنرك وسويــسرا  اســتفاد الــصندوق االســتئماين مــن الــدعم الــذي قدمت ــودا وال يغــوا وبرب

 للـدورة اخلامـسة عـشرة       ٢٠١٠أما فيما يتعلـق بالتربعـات الـواردة يف عـام            . والنرويج وهولندا 
تليهــا هولنــدا   ،)٦(لتقــدمي املــنح، فــإن حكومــة إســبانيا ال تــزال الــداعم الرئيــسي للــصندوق        

. يـــسلندا وليختنـــشتاينأ ولنمـــساوالواليــات املتحـــدة األمريكيـــة وأســـتراليا وفنلنـــدا وأملانيـــا وا 
فنـيني مبتـدئني سـوف      وظفني  دعمت حكومتا فنلندا ومجهوريـة كوريـا إنـشاء وظيفـتني ملـ             كما
  .ن يف أمانة الصندوق االستئماينيعمال

__________ 
 يف الـدورة الرابعـة عـشرة لتقـدمي املـنح، غـري أن األمـوال الـيت         علـى  املـساهم األ  أيـضا كانت حكومـة إسـبانيا      )٦(  

  . متلقي املنح على اجملموعة األوىل من٢٠٠٩زعت يف عام قدمتها ُو
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ففـي عـام    .ويضطلع القطاع اخلاص بـدور هـام يف إهنـاء العنـف ضـد النـساء والفتيـات           - ٣٨
آند جونسون مـن شـركات القطـاع        ، كانت شركة منتجات إيفون وشركة جونسون        ٢٠١٠

ودعمــت شــركة . اخلــاص الرائــدة الــيت تقــيم شــراكة مــع صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين   
 فتح نافذة خاصة للصندوق تتعلـق بالـصالت القائمـة           ٢٠٠٥جونسون آند جونسون منذ عام      

الدوليـة  كما قدمت منظمة زونتـا       .بني العنف ضد املرأة وفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز        
وتلقــى . الــيت ال تــستهدف الــربح تربعــات ســخية إىل الــصندوق للــسنة اخلامــسة علــى التــوايل   

الصندوق الدعم أيـضاً مـن اللجـان الوطنيـة التابعـة لـصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة يف             
  .)٧(واليابان يرلندا الشماليةأكندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

، وضــع الــصندوق االســتئماين اســتراتيجية جلمــع التربعــات ملواجهــة   ٢٠١٠ويف عــام   - ٣٩
 مليــون ١٠٠ الراميــة إىل مجــع “واحتــدا”التحــدي الــذي اعتــربه األمــني العــام جــزءاً مــن محلــة  

ومــن .  وبــدأ بتنفيــذ هــذه االســتراتيجية٢٠١٥دوالر لتوزيعهــا يف إطــار املــنح املقدمــة يف عــام  
 الـصندوق علـى إدمـاج األنـشطة الـيت يـضطلع هبـا يف جمـال           أجل تنفيذ هذه االستراتيجية، ركز    

، مناسـبة رفيعـة   “احتـدوا ”كما استضاف الـصندوق، بالتعـاون مـع محلـة         . االتصاالت والتوعية 
املستوى لتشجيع القطاع اخلاص على املشاركة يف اجلهود الرامية إىل إهنـاء العنـف ضـد النـساء           

ليوم الدويل للقضاء على العنـف ضـد املـرأة، أعلـن             مبناسبة ا  ت ُنظم ة عام  مناسبة ويف. والفتيات
 بالتنقـل للحـث علـى       األمني العام عن الـدعوة اخلامـسة عـشرة لتقـدمي املقترحـات وأطلـق محلـة                

  . الصندوق وتشجيع اهلبات الفرديةالعطاء إلبراز صورة
  

 ل املضّي قدمايسب  -ثامنا   
اخلـامس عـشر، سـيظل يـدعم     عامـه  دخـل  إن صندوق األمم املتحدة االستئماين، وقـد       - ٤٠

الربامج العالية اجلـودة واملـستندة إىل األدلـة واحملقّقـة للنتـائج املـستهدفة مـع إحـداث أكـرب تـأثري                    
ــن ــذي   . ممكـ ــتراتيجي الـ ــه االسـ ــال بالتوجيـ ــضمنتهوعمـ ــ” تـ ــسا ، و“٢٠١٥ ارؤيـ ــى تأسيـ علـ

صندوق ، سـيزيد الـ    ٢٠٠٩التوصيات اليت متّخض عنها التقييم اخلـارجي الـذي أجـري يف عـام               
من حجم عملياته اهلادفة إىل مجع ونـشر املعـارف املتـصلة مبـسألة أّي اإلجـراءات هـو املُجـدي                     

، أرسـى الـصندوق أساسـا قويـا إلنـشاء           ٢٠١٠ويف عـام    . على صـعيد إهنـاء العنـف ضـد املـرأة          
وتــشمل اخلطــوات الــيت  . نظــام إلدارة املعــارف، كمــا هــو موّضــح يف الفــرع اخلــامس أعــاله    

ققهـا  حيرحلة التالية إمتام وضع نظام رصد عاملي متقـّدم لقيـاس وتتّبـع النتـائج الـيت                  سُتّتخذ يف امل  
. املــنح بكفــاءة أعلــى وجلعــل االطّــالع علــى هــذه النتــائج أيــسر علــى اجلمهــور العــاملي   متلقــو 

__________ 
  .تربعات يف إطار الدورة اخلامسة عشرة لتقدمي املنحقُّدمت ال   )٧(  
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، يف مــسعى لتــسهيل الــتعلّم املتبــادل، بإنــشاء منــابر عامليــة   ٢٠١١وســيقوم الــصندوق يف عــام  
 .الذين يستخدمون استراتيجيات أو تدخالت متماثلةاملنح ني متلقي للربط بمتعّددة 

، قـد أوجـدت   ٢٠١٠وإن اجلمعية العامة، بإنشائها هيئةَ األمم املتحدة للمـرأة يف عـام          - ٤١
إهنــاء نــهج إطــارا مؤّســسيا حممــودا لتعزيــز التعــاون واســتخالص اخلــربات العامليــة فيمــا يتــصل ب  

وق األمم املتحدة االستئماين يواجه حتّديا مستمرا متمـثال يف          ولئن كان صند  . العنف ضد املرأة  
تلبية الطلب العـاملي اهلائـل علـى الـربامج اهلادفـة إىل إهنـاء العنـف ضـد املـرأة، فإنـه سيـسعى إىل               
إجياد فرص لالستفادة من املوارد املتاحة بينما هو يكثّف من جهوده على صعيد حـشد املـوارد            

 .جدد ومتنّوعنيإلشراك شركاء استراتيجيني 
  
الــذي هــو جــزء مــن هيئــة األمــم املتحــدة (رامج صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة بــ

 اهلادفة إىل إهناء العنف ضد املرأة) للمرأة

الـذي هـو جـزء مـن هيئـة األمـم املتحـدة        (يدعم صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة         - ٤٢
حنـو  القـائم علـى نـوع اجلـنس يف          لتـصّدي للعنـف     يف الوقـت احلـايل بـرامج هتـدف إىل ا          ) للمرأة
وقــد اســتمّر اّتــساع نطــاق األنــشطة الــيت يــضطلع هبــا صــندوق األمــم   . بلــدا حــول العــامل ٩٠

 يف جماالت الـدعوة وإقامـة الـربامج والـشراكات           ٢٠١٠يف غضون عام    املتحدة اإلمنائي للمرأة    
إطــالق : حيــاة بـال عنــف ”عنونـة  والتوعيـة والتعــاون بـني الوكــاالت مـسترشدا باســتراتيجيته امل   

، وذلــك علــى الــصعد العــاملي “العنــان للطاقــات املتولّــدة عــن متكــني املــرأة ومــساواهتا بالرجــل 
  .واإلقليمي والوطين، ويرد أدناه بيان بعض أبرز هذه األنشطة

  
 تعزيز السياسات والقوانني وتطبيقها

صندوق الـ املـستمّرة املقّدمـة مـن     لقد مشلت اخلـدمات االستـشارية الـسياساتية والتقنيـة             - ٤٣
إىل احلكومات الوطنية والـدعاة وغريهـم مـن األطـراف املعنّيـة تقـدَمي الـدعم إىل                  اإلمنائي للمرأة   

األجهزة املعنية بشؤون املرأة يف مثانية من بلدان منطقة البحر الكارييب لكي تـضع خطـط عمـل             
جانب ما يقـوم بـه الـصندوق يف سيـشيل           وطنية إلهناء العنف ضد املرأة مستندة إىل األدلة؛ إىل          

مع وزارة الصحة والتنمية االجتماعيـة، ويف األرض الفلـسطينية احملتلـة مـع وزارة شـؤون املـرأة                   
 .هي األوىل من نوعها يف املنطقة العربية -فيما يتصل بوضع استراتيجية وطنية 

ركــة النــسائية، ومــن خــالل عملــه املــستمر مــع الربملــانيني وأجهــزة شــؤون املــرأة واحل     - ٤٤
لمــرأة دعــم اجلهــود الراميــة إىل إجــراء إصــالحات تــشريعية إلهنــاء ل  اإلمنــائيصندوقالــيواصــل 

وعلـى الـصعيد العـاملي، مشـل هـذا          . فرص جلـوء املـرأة إىل العدالـة       حتسني  اإلفالت من العقاب و   
زيـز الفـرص   نطاق التعاون مع االحتاد الربملاين الدويل على الـصعد اإلقليميـة مـن أجـل تع       توسيع  
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املتاحــة للمــشّرعني للــتعلّم وتبــادل اخلــربات بــشأن املمارســات اجليــدة لتعزيــز اإلنفــاذ والرصــد   
وإعداد امليزانيـات علـى حنـو مـراع للمنظـور اجلنـساين، إىل جانـب إمتـام إعـداد مـذكرة تفـاهم                        

 وعلى الصعد القطرية، قدم الصندوق الـدعم لإلصـالحات القانونيـة،         .  بني املؤسسات  ةمشترك
ليـشيت، وأُدخلـت تعـديالت علـى القـوانني           - حيث جرى مترير قانون العنف املـرتيل يف تيمـور         

األلبانيــة املتعلقــة بــالعنف العــائلي هبــدف إجــراء حتــسينات علــى ُصــُعد تــدابري الــسّرية واملالجــئ 
 .نّسقة من جانب احلكومات احملليةاملستدامة ونظم االستجابة اجملتمعية امل

  
الناجيـات للخـدمات، وتنميـة قـدرات املؤسـسات الرئيـسية العاملـة يف               حتسني فرص تلقّـي     

 اجملال السياسايت وجمال تقدمي اخلدمات

لمرأة بـشكل رئيـسي علـى موضـوع فـرص جلـوء             اإلمنائي ل صندوق  اللقد متحور عمل      - ٤٥
ومن أبـرز هـذه األنـشطة الـدعم املـستمر الـذي يقـّدم يف األرجنـتني مـن                    . الناجيات إىل القضاء  

ندوق، ومعه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيسيف، إىل مكتـب العنـف العـائلي املنـشأ                صال
ويــساعد املكتــب  . وهــو األول مــن نوعــه علــى الــصعيد الــوطين  --حــديثا يف احملكمــة العليــا  

الناجيات من العنف بتقدمي اخلدمات إليهن، مبا يف ذلك إحالتهن إىل احملاكم املدنيـة أو اجلنائيـة                 
وتتــولّى احملكمــة مــسؤولية متابعــة    .  اجلهــات املقّدمــة للخــدمات الــصحية واالجتماعيــة    وإىل

احلاالت وتقييمها وتوفري البيانات ألغـراض حتليـل أمنـاط اإلفـالت مـن العقـاب وطريقـة تعامـل                 
ويف تايلند، جيري تدريب املوظفني القضائيني هبـدف تعزيـز          . القضاء مع قضايا العنف اجلنساين    

قاعــات احملــاكم باســتخدام الفواصــل  ترتيــب ؛ كمــا جــرى إعــادة  املــرتيلالعنــف إنفــاذ قــانون 
وقــد . احلاجبــة والكــامريات فباتــت الناجيــات حممّيــات مــن مواجهــة املعتــدين علــيهن مباشــرة   

سـبل جلـوء ضـحايا      ”ملقّدم إىل نظام نيجرييا القانوين عن صدور كتيـب بعنـوان            امتّخض الدعم   
 هـو مبثابـة دليـل ملعاجلـة القـضايا عـرب خمتلـف مراحـل النظـام                   “االّتجار باألشـخاص إىل القـضاء     

ــد     مــن املّتجــر هبــم ووصــوال إىل    األشــخاص احملتمــل كــوهنم   هويــة القــانوين، بــدءا مــن حتدي
 .القضية إقفال

لمـــرأة أيـــضا يف حتـــسني الـــسياسات وتقـــدمي اخلـــدمات اإلمنـــائي لدوق الـــصنوســـاهم   - ٤٦
ذلـك مـا سـاهم بـه مـن خـالل عملـه مـع األجهـزة          للناجيات من العنـف يف عـّدة بلـدان، ومـن         

الوطنية املعنية بشؤون املرأة يف بريو وغانا وليربيـا؛ كمـا سـاهم يف زيـادة فـرص احلـصول علـى                      
 الفلسطينية احملتلـة؛ ويف تعزيـز اسـتجابة الـشرطة           يضااملساعدة القانونية يف إثيوبيا وفيجي واألر     

ئـات املـستبعدة مـن النـساء إلخـضاع مقـّرري            صندوق شراكات مع الف   الكما أقام   . يف نيجرييا 
ت نـساء   االسياسات للمساءلة خبصوص مسؤوليتهم عـن القـضاء علـى العنـف، ومـن هـذه الفئـ                 

الشعوب األصـلية، وشـبكات املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية، والعـامالت الـشابات                   
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ــا الالتين       ــستقلة وأمريك ــدول امل ــة ال ــيا ورابط ــا وآس ــن أفريقي ــاجرات م ــة البحــر   وامله ــة ومنطق ي
 يف املنطقــة دون اإلقليميــة للجماعــة “أوقفــوا العنــف ضــد املــرأة ”وتنطــوي مبــادرة . الكــارييب

ــرأة         ــشؤون امل ــة ب ــة املعني ــزة الوطني ــى إعطــاء أدوار لألجه ــا عل ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل االقت
نفيـذ العنـصر    والزعماء الدينيني ورابطة احملاميات ومنابر النـساء الريفيـات، وعلـى املـسامهة يف ت              

 .اليت أطلقها األمني العام“  إلهناء العنف ضّد املرأةاحتدوا”اخلاص بأفريقيا يف محلة 

لمـرأة  اإلمنـائي ل  صندوق  الـ  تقدمي   “احتدوا”وّمما جرى أيضا يف إطار التماشي مع محلة           - ٤٧
مـن يف إهنـاء     املساعدتني التقنية واملالية إىل املـؤمتر الـدويل الرفيـع املـستوى حـول دور أجهـزة األ                 

 واستـضافته   ٢٠١٠أكتـوبر   /العنف ضد املرأة والطفلة الـذي ُعقـد يف كيغـايل يف تـشرين األول              
الشرطة الوطنية الرواندية ومكتب الشؤون اجلنسانية التابع لقوات الدفاع الروانديـة يف شـراكة              

 وقد حضر املؤمتر لفيف من رؤسـاء الـشرطة وكبـار ضـباط            . “أمم متحدة واحدة  ”مع مبادرة   
الشرطة والضباط العسكريني املختّصني بالشؤون اجلنـسانية وشـؤون خفـارة اجملتمعـات احملليـة،              

 ومنظومـة األمـم املتحـدة واألوسـاط األكادمييـة           ،إىل جانب أعـضاء يف منظمـات اجملتمـع املـدين          
وقـد أكّـد إعـالن كيغـايل      . فريقيـا وخارجهـا   أاملعنية هبذا املوضوع من بلدان خمتلفـة مـن داخـل            

ــة    املت ــرأة والطفل ــف ضــد امل ــاء العن ــق بإهن ــبة    ،علّ ــذه املناس ــد خــالل ه ــذي اعُتم ــد  ال ــن جدي  ، م
أفضل املمارسات لتوسيع نطـاق     البناء على   االلتزامات املقطوعة للتحّرك وبذل اجلهود ملواصلة       

 .وصول الناجيات إىل العدالة وتلقّيهن للخدمات يف القارة األفريقية

صندوق الـ تنمية القدرات على الصعيد العـاملي، فقـد أطلـق      أّما من حيث تقدمي الدعم ل       - ٤٨
، مــوردا فريــدا علــى  ٢٠١٠مــارس /لمــرأة، خــالل انعقــاد جلنــة وضــع املــرأة يف آذار  اإلمنــائي ل

اإلنترنت يستطيع بواسـطته مقـّدمو اخلـدمات ومعـّدو الـربامج ومقـّررو الـسياسات والـدعاة أن           
 يف التـصّدي    “أكثـر اإلجـراءات فعاليـة     ”خبـصوص   توّصل إليـه    الإىل آخر ما متّ     يف احلال   يصلوا  
إلهنـاء العنـف ضـد املـرأة        اإللكتروين  رف  امركز املع ”أال وهو   : القائم على نوع اجلنس   للعنف  

وهذا املوقع الذي مت إعداده بالتعاون مع طليعة        ). http://www.endvawnow.orgانظر  (والطفلة  
 الـيت يـتم     “الكيفية”ودة عالية بعدة لغات عن      اخلرباء واملنظمات حول العامل يوفر إرشادا ذا ج       

 مــن األدوات ٧٠٠هبــا تــصميم الــربامج وتنفيــذها ورصــدها وتقييمهــا، إىل جانــب أكثــر مــن    
وهـو يـستمّد     . لغة، مع قاعدة بيانات جمّهزة بإمكانية البحث الكاملة        ٥٠املوصى هبا بأكثر من     

يمـــات املتولّـــدة عـــن احلكومـــات  ماّدتـــه مـــن املمارســـات اجلّيـــدة والـــدروس املـــستفادة والتقي 
وقـد متّ إىل اآلن     . ومنظمات اجملتمع املدين والباحثني والوكاالت التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة           

)  صـفحة يف املتوسـط  ٣٠٠ و   ٢٠٠بأحجـام تتـراوح بـني       (توفري مناذج شاملة إلعـداد الـربامج        
 والعمـل مـع الرجـال       ،اآلمنة واملدن   ، ومواضيع الرصد والتقييم   ،تغطي أساسيات إعداد الربامج   
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 تغطـي   ٢٠١١يف عـام    أكثر تقـدما     ومن املقّرر إصدار مناذج      --وصياغة التشريعات   األوالد  و
  .مواضيع منها الوقاية وقطاعي الصحة والتعليم وإطالق احلمالت

  
 نظم مجع البيانات وحتليلها وتتّبعهاتوسيع 

لمـرأة،  اإلمنـائي ل  صندوق  الـ ليت يدعمها   ميثل مجع البيانات وحتليلها جماال آخر للجهود ا         - ٤٩
كمـا جـرى يف     (وذلك ألغراض منها توفري املعلومات الالزمة لوضع السياسات العامـة الفّعالـة             

 ودعــم اجلهــود الــيت تبــذهلا الــشبكات ،)بيــساو علــى ســبيل املثــال - مجهوريــة مولــدوفا وغينيــا
ويف شأن مّتـصل بـإطالق برنـامج    . )كما جرى يف إكوادور مثال(النسائية يف تتبع التقدم احملرز  

، أُطلقـت مبـادرة حبثيـة    ) أدنـاه ٥٦انظر الفقرة (املدن العاملية اآلمنة اخلالية من العنف ضد املرأة   
ــة دهلــي، ومنظمــة جــاغوري         ــل، وحكوم ــرأة والطف ــاء امل ــل وزارة من ــد مــن قب مــشتركة يف اهلن

)Jagori( مج األمـــم املتحـــدة  لمـــرأة جلنـــوب آســـيا، وبرنـــا   اإلمنـــائي لصندوق الـــ، ومكتـــب
، لتوجيه االنتباه على صـعيدي الـسياسات وعمـوم          )موئل األمم املتحدة  (للمستوطنات البشرية   

اجلمــاهري إىل مــستويات التحــرش اجلنــسي والعنــف الــذي تواجهــه املــرأة يف األمــاكن العامــة يف 
موعـة  وجرى التكليف بإجراء دراسة أخرى عن ممارسـات مجـع البيانـات يف جم     . مدينة نيودهلي 

، وذلـك هبـدف   املـرتيل خمتارة من الوكاالت يف جنوب شرق أوروبا، مـع التركيـز علـى العنـف       
وضع جمموعة من املؤشرات لتتّبع مستويات انتشار العنف ضد املرأة ورصد التعامـل املؤسـسي               

  .مع اجلرائم العنيفة املرتكبة ضد املرأة
  

  احلربدواتمن أكأداة التصّدي الستعمال العنف اجلنسي 

ــة مــن برنــامج متعــدد     ٢٠١٠ويف عــام   - ٥٠ ، بــدأ الــصندوق اإلمنــائي للمــرأة املرحلــة الثاني
ــع العنــف اجلنــسي والعنــف القــائم        ــادة اجملتمــع احمللــي ومن ــسالم علــى ق ــاء ال األقطــار معــين ببن

ــدا       علــى ــتم علــى الــصعيد العــاملي وكــذلك يف أوغن ــألف مــن أنــشطة ت نــوع اجلــنس، والــيت تت
ومشلت هذه، على سبيل املثال، بناء القدرة الفنية للـشرطة يف           . يا وهاييت  ليشيت وليرب  - وتيمور

التــدريب، إعــادة النظــر يف املنــاهج الدراســية، تقــدمي املــدخالت :  مــثال-البلــدان األربعــة تلــك 
املادية مثل السيارات ومعدات االتصاالت وذلك لالستجابة بشكل أكفأ حلـاالت العنـف ضـد           

 املنــتظم مــع املنظمــات النــسائية وأنــشطة بنــاء الثقــة معهــا، ومواصــلة  والتوســط للتفاعــل. املــرأة
تقدمي الدعم للجان سالمة اجملتمعات احمللية يف هاييت، وتطوير نظام لرصد احلـاالت وتتبعهـا يف                

 ليــشيت، وأنــشطة تــدريب القــضاة علــى فقــه القــانون الــوطين يف ليربيــا، باإلضــافة إىل  -تيمــور 
ــرر يف   ــوذج ”التوســع املق ــسالم من ــة     “ كــوخ ال ــة احمللي ــى اســتراتيجية للحماي ــد عل ــال جي كمث

 .النساء بقيادة
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زاع، الــيت ـحتــت مظلــة مبــادرة األمــم املتحــدة ملكافحــة العنــف اجلنــسي يف حــاالت النــ  - ٥١
 ،ترأسها يف الوقت احلايل املمثلة اخلاّصة لألمني العام املعنية بالعنف اجلنسي يف حـاالت النــزاع               

ومنــها : لمــرأة زمــام املبــادرة يف العديــد مــن األنــشطة اإلمنــائي لصندوق الــختــذ املعّينــة حــديثا، ا
ــسي   ــشكل رئي ــة   ) أ(ب ــدعوة، مــن خــالل محل ــشطة ال  ٢٠٠ ٠٠٠ حلــشد “Get Crossed”أن
يومـا مفتوحـا     ٢٦، و   “ ال للعنف اجلنسي يف حـاالت النــزاع        قل”يدعو إىل   مناصر، والتماس   

ى تنظيمها باالشتراك مـع برنـامج األمـم املتحـدة            جر ،خبصوص موضوع املرأة والسالم واألمن    
 وُتّوجت بيوم مفتوح عـاملي      ، وإدارة عمليات حفظ السالم    ، وإدارة الشؤون السياسية   ،اإلمنائي
عرض ما لديهن من مطالب وأولويـات وتوصـيات علـى قيـادات             لللناشطات  فرصة  فيه  أتيحت  

 لعنـف اجلنـسي  لالتـصدي  ”ر املعنـون  وإصـدار املنـشو  ) ب(األمم املتحدة املوجودة يف بلداهنن،     
ــرتبط بالرتاعـــات ــسالم  : املـ ــات حفـــظ الـ ــرد حتليلـــي ملمارسـ ــة  “جـ ــه أمثلـ  الـــذي ُجّمعـــت فيـ

 إىل مـواد تدريبيـة قائمـة علـى الـسيناريوهات ألغـراض              هارمجتت و ،الستراتيجيات املنع واحلماية  
ــة مــ      ــسكريني يف مرحل ــسالم الع ــوات حفــظ ال ــراد ق ــدريب أف ــاء   ت ــشر وأثن ــل الن ــات، ا قب البعث

لمــرأة يف التعــاون مــع إدارة الــشؤون الــسياسية يف أنــشطة  اإلمنــائي لصندوق الــواســتمرار  )ج(
د االوســاطة وإصــدار اســتراتيجية مــشتركة مــّدهتا ثــالث ســنوات تــشمل، يف مجلــة أمــور، إعــد   

املــرتبط بــشأن كيفيــة التعامــل مــع العنــف اجلنــسي      للوســطاء واســتخدام توجيهــات عمليــة   
  .إطار عمليات السالم يف بالنـزاعات

وقُّدم تقريران رئيسيان بشأن املرأة والسالم واألمن إىل جملـس األمـن مبناسـبة الـذكرى                  - ٥٢
ــرار  ــسنوية العاشــرة لــصدور ق ــه مــن  ) S/2010/498 و S/2010/173) (٢٠٠٠ (١٣٢٥ هال مبــا ل

لـتقين  العمـل ا اإلمنـائي للمـرأة   ودعـم الـصندوق   . انعكاسات على العنف ضـد املـرأة بوجـه عـام         
). ٢٠٠٠ (١٣٢٥ملؤشرات املستخدمة يف تتبـع تنفيـذ القـرار          بااهلادف إىل إعداد قائمة شاملة      

تعزيز املعلومـات املتـوافرة عـن انتـشار العنـف اجلنـسي يف        يف  وسوف تستخدم بعض املؤشرات     
حاالت النـزاع وأمناطه، ويف متابعـة الـشرطة والقـضاء حلـاالت ارتكـاب االسـتغالل واالعتـداء                  

سيني على أيدي حفظة السالم أو مقّدمي املساعدة اإلنـسانية، إىل جانـب حـاالت ممارسـة                  اجلن
 للمــرأة الشخــصيالعنــف ضــد املــرأة بوجــه عــام، وســيكون مــن بينــها مؤشــر خــاص بــاألمن     

ومثّـة تقريـر منفـصل    . والطفلة سيأخذ يف احلسبان عامل االنطبـاع وغـريه مـن املتغّيـرات البديلـة             
بنـاء الـسالم يتـضمن خطـة عمـل حتـّدد مبـادرات ملموسـة يف سـبعة مـن                     عن مشاركة املرأة يف     

جمــاالت بنــاء الــسالم الرئيــسية الــيت هلــا تــأثري، ولــْو بــشكل غــري مباشــر علــى األقــل، علــى منــع  
جمـاالت  مبـا فيهـا     النــزاع ومـا بعـد النــزاع واحلمايـة منـه،             بيئـات   ارتكاب العنف ضد املـرأة يف       

القــدرات املدنيــة الدوليــة، ونــشر  مرحلــة مــا بعــد النـــزاع،  الوســاطة، والتخطــيط والتمويــل يف
واحلوكمة، واالنتعـاش االقتـصادي، وسـيادة القـانون، ومـن ذلـك علـى سـبيل املثـال توصـيات                     
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بــشأن املــساعدة القانونيــة الفوريــة املقّدمــة للنــساء واملعــايري الــدنيا ملراعــاة املنظــور اجلنــساين يف   
  .مؤسسات العدالة االنتقالية

  
  واالتصاالت والتشارك مع وسائط اإلعالم االتصالشراكات وتوسيع نطاق ة الإقام
مــا زالــت جهــود صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة يف جمــال االّتــصال بوســائط     - ٥٣

والتعبئـة االجتماعيـة تـشهد، باعتبارهـا أداة رئيـسية يف اسـتدامة وتعبئـة         اإلعالم وإذكـاء الـوعي  
، توّسـعا وتكثّفـا علـى مجيـع املـستويات، مبـا يف ذلـك ضـمن            “سامحعـدم التـ   ”االلتزامات ويف   

  .“احتدوا إلهناء العنف ضّد املرأة”: إطار محلة األمني العام املعنونة
وبالتعاون الوثيق مع خمتلف الوكاالت الـشقيقة التابعـة لألمـم املتحـدة، قـام الـصندوق                   - ٥٤

أن، بدور املنّسق للعناصر اإلقليمية من محلـة        اإلمنائي للمرأة، يف مجلة إسهاماته الكربى هبذا الش       
، أُطِلقت احلمالت يف كلّ من أفريقيـا، ومنطقـة آسـيا            ٢٠١٠ويف عام   . “احتدوا”األمني العام   

واحملـيط اهلـادئ، ومنطقــة البحـر الكــارييب؛ يف حـني اســتمرت محلـة أمريكــا الالتينيـة يف إحــراز       
ــاين    ــشرين الث ــا يف ت ــذ إطالقه ــّدم من ــوفمرب /تق ــادرةوســّجلت . ٢٠٠٩ن ــة مب ــصندوق املعنون   ال

، الــيت ظهــرت كواحــدة مــن األدوات القّيمــة  “إلهنــاء العنــف ضــد املــرأة احتــدوا  ‐ال  قولــوا”
لتحقيق املـشاركة وإذكـاء الـوعي علـى املـستوى العـاملي، اّتخـاذ أكثـر مـن مليـون إجـراء علـى                         

والفريـدة مـن نوعهـا، علـى        وكان من بني العديد من املبادرات االبتكارية        . مدى السنة املاضية  
 الــيت نظّمهــا، ضــمن إطــار  ة أحــُد معــارض الــصور الفوتوغرافيــ ،املــستويني الــوطين واإلقليمــي 

 وخالل انعقاد مـؤمتر قّمـة االحتـاد         “حقِّق السالم وامنع العنف ضّد النساء والفتيات      ” موضوع
باالشــتراك مــع  ، االحتــاُد األفريقــي  ٢٠١٠يوليــه /األفريقــي الــيت ُعقــدت يف أوغنــدا يف متــوز    

 واليونيـسيف   مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني        صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة و     
  . منظمة إيزيس النسائية للتبادل الثقايف الدويلومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية و

مناســبة  وكمثــال آخــر علــى االتــصال بــاجلمهور ووســائط اإلعــالم، اغتــنم الــصندوق    - ٥٥
الـيت   ٢٠١٠الضوء األمحر لعـام      العامل لكرة القدم يف جنوب أفريقيا ليلتحق حبملة          تنظيم كأس 

قبـل  جار بالنساء والفتيـات     صدي لالتّ لّتهي عبارة عن جمهود إقليمي للمجتمع املدين من أجل ا         
أبريـل  /هذه األلعاب وأثناءهـا؛ ولُيـنظِّم أيـضا دورة يف كـرة القـدم يف جوهانـسبورغ يف نيـسان                   

مـن  جـزءا  وقـد شـكّل ذلـك      .“حلقوق املـرأة   ونعم   النساءبلالجتار  ال  ”:  مضموهنا  رسالةً ويبلغ
مـن   يف فرقة عمل األمـم املتحـدة الـيت تعمـل             جهود التعاون اليت بذهلا الصندوق باعتباره عضوا      

  . االجتار بالبشريف جهودها الرامية إىل منع أفريقياجنوب أجل دعم حكومة 
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منــع اســتراتيجيات واملــضي يف تطبيــق  الــوعي إذكــاءى مــع التركيــز علــ أيــضا متــشيا و  - ٥٦
ــف ــاين    ، العن ــشرين الث ــائي للمــرأة يف ت ــصندوق اإلمن ــة إطــالق ال ــوفمرب /أتاحــت عملي  ٢٠١٠ن

فرًصـا  “ الربنامج العاملي للمدن اخلاليـة مـن العنـف ضـد املـرأة والفتـاة         ”لربناجمه املبتكر وعنوانه    
ول ظـاهرة مهَملـة ولكّنهـا عامليـة هـي ظـاهرة             إضافية لتحقيق تغطية إعالمية وإلجراء حـوار حـ        

وبالتعـاون مـع مجلـة مـن الـشركاء مـن            . التحّرش اجلنـسي والعنـف اجلنـسي يف األمـاكن العامـة           
بينهم برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ووكاالت أخـرى يف منظومـة األمـم املتحـدة              

) دة اإلمنـــائي واليونيـــسيفومنـــها صـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان وبرنـــامج األمـــم املتحـــ (
والـشبكات النــسائية الرائــدة، جيــري العمــل علــى تطـوير هــذا الربنــامج الــذي يركــز علــى أفقــر   

 هـي كويتـو والقـاهرة ونيـودهلي         -املناطق واألحياء يف مخـس مـدن مـن أقـاليم شـىت مـن العـامل                  
تطـوير منـوذج    سـة ل  مكرَّوهـذه أّول مبـادرة عـابرة ملنـاطق إقليميـة و           . وبورت موريزيب وكيغـايل   

حـرش   مـن التّ عـن طريـق احلـدّ     وذلـك    ساء والفتيـات   للنّـ  أمًنـا  املدن أكثر    ثبتت جدارته يف جعل   
ــسي والعنــف   ــسي اجلن ــة،  اجلن ــاكن العام ــع سـُـ   ويف األم ــاة جلمي ــة احلي ــدنان كّحتــسني نوعي . امل

 لكـي   العـامل مـدن عـرب  الـسلطات احملليـة وأصـحاب املـصلحة يف         وسُيعرض هـذا النمـوذج علـى        
  . فه مع احتياجاهتاتكّي
 املـؤثّرين، مبـن فـيهم القطـاع اخلـاص، إلشـراكهم يف        الـشركاء غـري التقليـديني        وَجذُْب  - ٥٧
ــ هــو أمــر  تمكني املــرأة النــهوض بــ ضال مــن أجــل إهنــاء العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس و    الّن

إىل وعمد الصندوق، يف هذا الـصدد وباالشـتراك مـع اّتفـاق األمـم املتحـدة العـاملي،                   . جوهري
كيفيـة  فيمـا يتعلـق ب   لـدوائر األعمـال  تقـدمي التوجيـه العملـي    وضع مبادئ متكني املرأة من أجـل        

ــرأة يف   ــسوق  متكــني امل ــاكن العمــل وال ــدعم     .واجملتمــعأم ــادئ لكــي ت ــمِّمت هــذه املب ــد ُص وق
أو يف سـياق وضـعها ملبـادئ         - لسياسات واملمارسـات القائمـة    سياق مراجعتها ل  الشركات يف   

وتؤكّد هذه املبادئ، اليت حيمـل عنواهنـا الفرعـي عبـارة            . تمكني املرأة ك إعماال ل   وذل - جديدة
، علـى اجلـدوى التجاريـة لعمـل الـشركات علـى تعزيـز املـساواة بـني                  “املساواة تعين األعمال  ”

اجلنــسني ومتكــني املــرأة، وهــي تــستنري يف ذلــك مبمارســات جتاريــة مــن واقــع احليــاة، ومبــصاحل    
وتسلّم هـذه املبـادئ بأمهيـة الّتـصدي للعنـف يف حيـاة املـرأة وذلـك          . ملديناحلكومات واجملتمع ا  

وتيـسري    اجلنـسي يف أمـاكن العمـل   التحـرش اجلنـسي واالسـتغالل      مـن    احلمايـة منها  ملة أمور   جب
  .العنف املرتيلمبنع  ذات الصلةاخلدمات ُسبل احلصول على 

 األعـراف  جيا أيضا عنـدما ُيـراد تغـيري      ُبعًدا استراتي ينيني  عماء الدّ العمل مع الزّ  ويكتسي    - ٥٨
ــل    ــيت تقب ــة ال ــاالجتماعي ــوع اجلــنس و  ب ــى ن ــائم عل ــالعنف الق ــسودان، يعمــل   . مييزالّتب ــي ال فف

مـن أجـل إسـداء التوجيهـات        املنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة         إحـدى   مـع   الصندوق باالشتراك   
قـوق  حل  احلماية بأنواعهـا   توفريعاة وأنصار    دُ من للزعماء اإلسالميني والتقليديني لكي يصبحوا    
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حقـوق  اإلذاعيـة ملـسألة     املناقـشات    وتـسهيل اإلنسان للمرأة ضمن اإلطار القـانوين يف دارفـور،          
، علـى كافـة املـستويات العامليـة         التعـاون مـع املنظمـات الدينيـة       فـإنّ   وباملثـل،   . املرأة يف اإلسـالم   

  .الصندوقن َتلقَى الدعم ماجلهود اليت وانتهاًء باحمللية، يتخلّل خمتلف 
شـبكة مبـادرة كلينتـون العامليـة، مبـا يف           عـضوا يف     ٢٠٠٩ عام   وال يزال الصندوق منذ     - ٥٩

ذُِكـر باالسـم يف عمليتـْين اثنـتني إحـدامها مرتبطـة بـاألخرى إلطـالق مبــادرتني         ذلـك كـشريك   
 “مًعا مـن أجـل الفتيـات      ”مبادرة   (٢٠١٠سبتمرب  /خالل احلدث السنوي الذي ُنظِّم يف أيلول      

 الطليعيـة   حلملة قرع األجراس   التابعتان   “التحّول إىل العاملية  ”ومبادرة  )  أدناه ٦٢ظر الفقرة   ان(
ــا املنظمـــة غـــري احلكوميـــة الرائـــدة   ؛ وكعـــضو يف ))Breakthrough (“برْيكثـــُرو”الـــيت تقودهـ

االهتمامــات املــشتركة املــشكَّلة للنظــر يف قــضايا العنــف ونــوع اجلــنس خــالل احلــدث      أفرقــة
وذلك مع طائفـة مـن النظـراء مـن القطـاعْين العـام واخلـاص مـن أجـل حفـز إقامـة                        التحضريي،  

 .شراكات جديدة
  

 واألوالدن والشباب والرجال واملراهق: إشراك اجملموعات ذات األمهية االستراتيجية

 الوقايـة مـن العنـف ضـد النـساء والفتيـات جيـب أن تبـدأ يف                    بأنّ تفيدتتزايد األدلة اليت      - ٦٠
يف  حاسـم   إشراك املراهقني والشباب والرجال من مجيع األعمـار عنـصرٌ        ، وأنّ كثرمبكّرة أ سن  

  .حتقيق النجاح يف املستقبل
،  واحتياجـاهتن النـهوض حبقـوق املراهقـات     وُيركّز الـصندوق بـشكل اسـتراتيجي علـى            - ٦١

وهـو واحـد   . يف جمـال الوقايـة  أن يقـوم بـه   لشباب مـن كـال اجلنـسني    ميكن ل وعلى الدور الذي    
حـصريا  ز تركّـ مبـادرة عامليـة     الـيت هـي أّول   محلة وقفـة الرجـل    يف   شريكا   ٢٠ بني أكثر من     من

الـصندوق  كمـا أن    . إهنـاء العنـف ضـد النـساء والفتيـات         وتعبئتـه مـن أجـل       على قيـادة الـشباب      
مبـادرة  اليت هي   فرقة عمل األمم املتحدة املشتركة بني الوكاالت واملعنية باملراهقات،          عضو يف   
ــة  املراهقــات املهمَّــشات وحقــوقهن  كــز علــى احتياجــات  عامليــة تر يف ســياق األهــداف اإلمنائي
وهـو يقـوم بـدور استـشاري وتقـين          .  التنميـة  وحتقيـق  من الفقر    حلّد واجلهود الرامية إىل ا    لأللفية
يف جمال استحداث األطر الربناجمية بصورة عامة والدعامة املعنية مبكافحة العنف القـائم              رئيسي

صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان      وذلـك بالتعـاون مـع    نس بـصورة أكثـر حتديـدا،      على نوع اجل  
ومنظمة العمل الدولية واليونسكو ومنظمة الـصحة       ) رئيسني مشاركني بصفتهما  (اليونيسيف  و

 ني يف سـياق   قنـي الـدعم والتوجيـه التّ     ب  األمـم املتحـدة القطريـة      أفرقةرقة العمل   وسُتزّود ف . العاملية
وليربيـا ومـالوي     وغواتيمـاال    إثيوبيـا يف كـل مـن      ُتنفَّـذ بـدءا     مبـادرات   ات   ذ وضع برامج شاملة  

  . من مؤسسة األمم املتحدةبدعمٍ
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يتزعمهـا فـرد   شـراكة  ، الـيت هـي   معا من أجـل الفتيـات  واصل الصندوق دعم مبادرة     و  - ٦٢
 ليونيـسيف ومراكـز الواليـات املتحـدة ملراقبـة األمـراض           من القطاع اخلاص وتشارك يف قيادهتا ا      

برنـامج األمـم   هـي  ( وتشترك فيها وكاالت أخرى تابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة       ،اوالوقاية منه 
، متالزمــة نقـــص املناعــة املكتـــسب  /املتحــدة املــشترك املعـــين بفــريوس نقــص املناعـــة البــشرية     
 علـى توسـيع نطـاق      املبادرةز  وتركّ). وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العاملية      

مـن   الفتيـات    على االعتداء اجلنسي    عن) بالدراسات االستقصائية  ( القطرية ع البيانات  مج عملية
  . الالزمةتقدمي اخلدماتاختاذ اإلجراءات ووضع سياسات االستجابة لذلك وحتفيز أجل 
 يف جــدول أعمــال املــؤمتر العــاملي  جنــساينمنظــور أيــضا يف إدراج  الــصندوق وأســهم  - ٦٣

 مـن   ٢٧الـذي وقّـع عليـه       شترك  املبيان  الويف  ،  ٢٠١٠يف عام   ك  يف املكسي الذي ُعقد   للشباب  
ــورك  منظومــة رؤســاء وكــاالت   ــداألمــم املتحــدة يف نيوي ــة   عن ــسنة الدولي ــة لل ــة العاملي  االنطالق

الـذي هـو    لـشابات   ا منتـدى    وقام أيضا خالل املؤمتر بتنظـيم     . احلوار والتفاهم املتبادل  : للشباب
باعتبـارهن  متكـني الـشابات   اهلادفة إىل   بتكرة  امللول  احل مساحة مفتوحة للنقاش حول      عبارة عن 

  .العدالةإرساء  ومن عناصر إحالل السالم وحتقيق التنمية
ــتقين، يتواصـــل      - ٦٤ ــدعوة وعلـــى املـــستوى الـ ــاونُوعلـــى مـــستوى الـ ــع مجاعـــات التعـ  مـ

ــة حتــــالف إشــــراك الرجــــال ومــــع  مؤيِّــــدة للمــــساواة بــــني الرجــــل واملــــرأة  رجاليــــة  منظمــ
)MenEngage Alliance( ،  الــيت يــشترك يف عــضويتها الــصندوق ووكــاالت شــقيقة أخــرى مــن

خــبري  الــصندوق مــع ومشــل ذلــك تعــاونَ. ُمَمثَّلــة يف اللجنــة االستــشارية الدوليــةاألمــم املتحــدة 
إشـراك  معنيـٍة ب  وحدة برجمة   من أجل استحداث     ية الذكور املعين باخلصائص املنظمات الشريكة   

جـل  ألجنة وضـع املـرأة مـن        وعقد اجتماع لفريق تابع ل    ية من العنف؛     يف الوقا  واألوالدالرجال  
قــضايا الذكوريــة مــن عكــس املواقــف نتــائج دراســة استقــصائية دوليــة جديــدة ت ن الكــشف عــ

 علـى الـصعيد القطـري       الشبكات الرجاليـة  مواصلة التعاون مع    والعنف؛ و املساواة بني اجلنسني    
  ).اكولومبيا ونيبال وغريمهيف  مثال(

  
 عاون املشترك بني الوكاالتالت

 مـن أصـحاب     طائفةشراكات مع   على  أعاله  اليت أُبرزت    معظم اجلهود والربامج     تقوم  - ٦٥
هـي تنطـوي    املصلحة مـن احلكومـات واجملتمـع املـدين واحلركـة النـسائية واخلـرباء والبـاحثني، و                 

  . على تعاون مشترك بني وكاالت األمم املتحدة
 القطريـة وبراجمهـا  األمم املتحـدة  أفرقة  يف جهود  بدور رئيسي يقوم  الصندوق  وما زال     - ٦٦
ــ ــة إىل مكافحــة ا شتركة امل ــا يف    اهلادف ــدان، مب ــد مــن البل ــرأة يف العدي دوره ذلــك لعنــف ضــد امل

كــشريك ؛ و يف الــشؤون اجلنــسانيةة األمــم املتحــدة املتخصــصألفرقــةكـرئيس ورئــيس مــشارك  
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مبــا يف ذلــك تلــك املخصــصة  (القطريــة املتحــدة األمــم أفرقــة بــرامج يف تنفيــذ وكالــة رائــدة  أو
لعنــف ضــد املــرأة يف إطــار صــندوق إجنــاز األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف بــنغالديش    ا ملكافحــة

  ).وكولومبيا واملغرب
مبــادرة وناشــط يف عــضو مؤســس العمــل كواصــل الــصندوق علــى مــستوى املقــر، يُ و  - ٦٧

؛ والفريــق العامــل الفرعــي املعــين  الــصراعاألمــم املتحــدة ملكافحــة العنــف اجلنــسي يف حــاالت  
؛ وفرقـة   للجنة الدائمة املـشتركة بـني الوكـاالت       بالشؤون اجلنسانية واالستجابة اإلنسانية التابع      

ــة مبكافحــة العنــف ضــّد املــرأة، الــيت أُنــشئت ضــمن إطــار      الــشبكة املــشتركة بــني  العمــل املعني
ك كشريك منفذ لربامج أفرقة األمـم املتحـدة         مبا يف ذل   (املساواة بني اجلنسني  بالوكاالت املعنية   

ــة   ــة الرائــدة علــى املــستويات القطري ــة األمــني العــام   )القطري ؛ وكعــضو يف الفريــق العامــل حلمل
نائبــة   ويف اللجنــة التوجيهيــة رفيعــة املــستوى الــيت تترأســها“احتــدوا إلهنــاء العنــف ضــّد املــرأة”

ة علــى دوره الرئيــسي يف إطــالق محلــة  وعلــى الــصعيد اإلقليمــي، مــثال، وعــالو . األمــني العــام
وصــندوق األمــم  ،األمــم املتحــدة اإلمنــائي يتعــاون الــصندوق مــع برنــامج   األمــني العــام تلــك، 

سـيا واحملـيط    املتحدة للسكان ومتطـوعي األمـم املتحـدة يف إطـار الربنـامج اإلقليمـي املـشترك آل                 
ــوناهلــادئ  ــة  ”املعن ــع األوالد وا : شــركاء يف الوقاي ــى   لرجــالالعمــل م ــائم عل ــع العنــف الق  ملن

  .“اجلنس نوع
  


