
A/HRC/4/69–E/CN.6/2007/6  األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
 الس االقتصادي واالجتماعي

 
Distr.: General 
14 December 2006 
Arabic 
Original: English 

 

 
050107    050107    06-66237 (A) 

*0666237* 

 جلنة وضع املرأة  جملس حقوق اإلنسان
 الدورة احلادية واخلمسون  الدورة الرابعة

 ٢٠٠٧مارس / آذار٩ -فرباير / شباط٢٦  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٦ -مارس / آذار١٢
 *من جدول األعمال املؤقت) ج (٣البند   
متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين بـاملرأة والـدورة االسـتثنائية  

ــة  ال ــة املعنونـ ــة العامـ ــة والعـــشرين للجمعيـ ــام”: ثالثـ ــرأة عـ املـ
، والـسالم يف القـرناملساواة بني اجلنسني والتنميـة    : ٢٠٠٠

تعمــــيم مراعــــاة املنظــــور اجلنــــساين: “احلــــادي والعــــشرين
     مسائل برناجميةوأوضاع املرأة و

 رأةتقرير صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للم  
 

 ممذكرة من األمني العا  
 

 تقرير صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة عن العنف ضد املرأة  
  

حقــوق اإلنــسان جملــس يتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل طيــه إىل جلنــة وضــع املــرأة و   
التقرير الذي أعده صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة عن أنشطته للقضاء علـى العنـف ضـد      

/  كـــانون األول ٢٢ املـــؤرخ  ٥٠/١٦٦ بقـــرار اجلمعيـــة العامـــة   الي أعـــد عمـــ املـــرأة، الـــذ 
 .١٩٩٥ ديسمرب

 ١٩٩٥ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٢ املـؤرخ    ٥٠/١٦٦قرارها  باجلمعية العامة   أسندت   - ١
 تعزيـز أنـشطته مـن أجـل القـضاء علـى العنـف        واليـة   إىل صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة        

 

 * E/CN.6/2007/1. 



A/HRC/4/69
E/CN.6/2007/6

 

2 06-66237 
 

أنـشئ أيـضا    و. )١(يذ التوصيات الواردة يف إعالن ومنـهاج عمـل بـيجني          ضد املرأة للتعجيل بتنف   
مبوجــب هــذا القــرار صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين لــدعم اإلجــراءات الراميــة إىل القــضاء 

بــني الوكــاالت للنــهوض املــشتركة اآلليــات األساســية بوصــفه إحــدى علــى العنــف ضــد املــرأة 
ــاإلجراءات  ــة إىل اب ــرأة لتــصدي للعنــف  الرامي ــصندوق االســتئماين  و. ضــد امل عــام يف أنــشئ ال

، وعهِـد إىل صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة مبهمـة              ١٩٩٧عام  العمل يف    وبدأ   ١٩٩٦
مؤسـسات منظومـة األمـم      الصندوق يف أدائه هلـذه املهمـة علـى حنـو وثيـق مـع                ويتعاون  . إدارته

علـى مـستوى املنظومـة ككـل للقـضاء         كجزء من اجلهـود املبذولـة       املتحدة وهيئاا ذات الصلة     
 .على العنف ضد املرأة

ذا التقريــر املقــدم إىل الــدورة احلاديــة واخلمــسني للجنــة وضــع املــرأة        ويــستعرض هــ  - ٢
 للقـضاء   ٢٠٠٦عـام   يف  والدورة الرابعة لس حقوق اإلنسان األنشطة اليت قام ـا الـصندوق             

 االسـتئماين لـدعم اإلجـراءات الراميـة إىل     على العنف ضد املرأة وإدارة صندوق األمـم املتحـدة         
 .القضاء على العنف ضد املرأة

 
 مقدمة  

تقـدم ملحـوظ يف الـوعي بـالعنف ضـد           أحـرز   الـسنوات العـشرين املاضـية،       مـدى   على   - ٣
ومـا فتئـت    . ويف االعتراف به كانتهاك خطري حلقوق اإلنسان للمرأة        هذه الظاهرة،    املرأة وفهم 

يف االهتمـام  ذلـك  مركـزه، كمـا يـنعكس      لتحتـل   مش التعاون اإلمنائي    من ها تنتقل  املسألة  هذه  
إلـاء العنـف ضـد املـرأة يف املعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان ويف                  األساسي الذي ما فتئ يـوىل       

ويتنــامى االلتــزام بإــاء العنــف ضــد املــرأة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة؛    . املــؤمترات العامليــة
ء على العنف ضد املرأة بالنسبة لعدد متزايد مـن وكـاالت األمـم         لقضامن أجل ا  العمل  وأصبح  

 .دعم الربامجيشكل جمال تركيز هام يف املتحدة، وصناديقها، وبراجمها، 

اخنفـاض  حيوية، فإنه مل يتخذ بعد شكل       وعلى الرغم مما هلذا االهتمام املعزز من أمهية          - ٤
وحدد عـدد مـن الدراسـات    . العامليف  ميكن قياسه يف مستويات العنف الذي تتعرض له النساء  

األمـني العـام بـشأن    املتعمقـة الـيت أجراهـا       دراسـة   الأحـدثها   ة و اهلامة على مدى األعـوام األخـري      
بـشأن  ، باإلضـافة إىل تقـارير املقـرر اخلـاص           )٢(٢٠٠٦عـام   يف  مجيع أشكال العنـف ضـد املـرأة         

حــان الوقــت دون أدىن ”رأة وتقريــر صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــ العنــف ضــد املــرأة، 
__________ 

منـشورات األمـم املتحـدة،      ( ١٩٩٥سـبتمرب   /  أيلـول  ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بـيجني،          )١( 
 .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار )E.96.IV.13رقم املبيع 

ــرأة     )٢(  ــشأن مجيــع أشــكال العنــف ضــد امل ــر األمــني العــام . دراســة متعمقــة ب /  متــوز٦، A/61/122/Add.1. تقري
 .٢٠٠٦ يوليه
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املعنـون  املعنيـة بـالتعليم واملـساواة بـني اجلنـسني           مـشروع األلفيـة     فرقـة عمـل      وتقريـر    )٣(“تأخري
بـد مـن     تدابري ملموسة ال   حددت   )٤(“حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة     : اختاذ إجراء ”

الدراسة املتعمقـة الـيت     وحظ يف   وكما ل . من أجل الدفع جبدول األعمال إىل األمام      اآلن  اختاذها  
النجــاح يف يف  أهــم النتــائج الــيت حتققــت ىحــدمتثلــت إ، ٢٠٠٦أجراهــا األمــني العــام يف عــام 

جيـب  إدراج حق املرأة يف التحرر من العنف داخل األطر املعياريـة الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة      
نقص أن الـ  ر سـابقة الـذكر إىل       وعالوة على هـذا، تـشري التقـاري       .  هلذه األطر  لتنفيذ فعا أن يليه   

تقـدمي الـدعم الكـايف      وبـصورة أخـص عـدم       إاء هذا العنف،    الرامي إىل   زمن يف متويل العمل     امل
اخلـربة وااللتـزام األساسـيني لتحقيـق التقـدم علـى املـستوى القطـري،           ذات  للمنظمات النـسائية    

 مت حتديـدها الختـاذ      ومـن بـني اـاالت األخـرى الـيت         . تشكل مصادر قلـق كـبري     والتعاون معها   
قـدرة أكـرب يف     بنـاء   إجراء عاجل بشأا، دعم تنسيق اجلهـود داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، و               

ألبعــاد الــشاملة لواملــوارد بتكــريس االهتمــام مجــع البيانــات وتقيــيم أثــر التــدخالت، وااللتــزام  
اإليــدز، /ةسائل مثــل فــريوس نقــص املناعــة البــشري وذلــك يف مــا يتعلــق مبــ للعنــف ضــد املــرأة،  

 .واألمن والسلم
 

 الراميــة إىل القــضاء علــى العنــف صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين لــدعم اإلجــراءات  
 املرأة ضد

افزة احلـ بتكاريـة و  االبـادرات   املودعـم   بتحديـد   الصندوق االستئماين، منذ إنـشائه،      قام   - ٥
وتعبئـة  جديـدة،   اد منـاذج    ـدف إىل ارتيـاد جمـاالت جديـدة، وإجيـ           الـيت    من خمتلف أحنـاء العـامل     

. دوائر مناصرة جديدة يف إطار احلركة املتنامية للقضاء على العنـف ضـد املـرأة جبميـع مظـاهره                  
يف إعـداد بـرامج أوسـع    يستفاد منـها  وتتولد عن الصندوق االستئماين دروس وممارسات جيدة       

ألصـعدة الوطنيـة    تضعها األمم املتحدة وشركاؤها مـن اتمـع املـدين واحلكومـات علـى ا        انطاق
 .واإلقليمية والعاملية

-٢٠٠٥ ـا الـصندوق االسـتئماين خـالل الفتـرة            يـسترشد  االسـتراتيجية الـيت      ومشلت - ٦
 تغــريات تــستجيب للــدروس املــستفادة مــن الــسنوات الثمــاين األوىل لعمــل الــصندوق،  ٢٠٠٨

. بـالعنف ضـد املـرأة      عن الدراسـات العامليـة اهلامـة املتعلقـة           انبثقتوتعكس أهم التوصيات اليت     
ومما جيدر ذكره هنا التدابري املتخذة لتعزيـز املـشاركة علـى مـستوى منظومـة األمـم املتحـدة يف                     

والـصلة   لتنفيـذها علـى املـستوى الـوطين،        احليويـة استهداف جماالت الدعم    وأنشطة الصندوق،   
__________ 

ــأخري  )٣(  ــان الوقـــت دون أدىن تـ ــرأة  . حـ ــد املـ ــم امل وقـــف العنـــف ضـ ــندوق األمـ ــرأة،  ، صـ ــائي للمـ ــدة اإلمنـ تحـ
 .٢٠٠٣ نيويورك،

 .، لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي٢٠٠٥لندن، وسترلنغ، فرجينيا، إرثسكان،  )٤( 
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 إـاء   ل مـن أجـل    لغـرض العمـ    العنف ضد املرأة والقضايا الـشاملة، ولزيـادة املـوارد املتاحـة              بني
 .العنف

وتألفت هيئة صنع القرار التابعة للصندوق االستئماين، منذ إنشائه، من ممثلني موعـة              - ٧
، انتقلــت اجلوانــب الرئيــسية يف ٢٠٠٥وبــدءاً مــن عــام . مــن الكيانــات التابعــة لألمــم املتحــدة 

يع نطــاق مــشاركة عمليــة املوافقــة علــى املــشاريع إىل املــستوى دون اإلقليمــي، ممــا يــسر توســ   
، باإلضـافة إىل عقـد اجتماعـات عامليـة،          ٢٠٠٦ وعـام    ٢٠٠٥ويف عام   . منظومة األمم املتحدة  

دعا صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة إىل عقـد اجتماعـات اللجـان دون اإلقليميـة لتقيـيم           
وكــاالت األمــم املتحــدة، ومنظمــات دوليــة أخــرى، وخــرباء مــن        املــشاريع، واملكونــة مــن   

 جلنـة مـن جلـان تقيـيم املـشاريع يف         ١٢، اجتمعـت    ٢٠٠٦ويف عام   . كومات واتمع املدين  احل
إكوادور، واملكسيك، والربازيل، وبربادوس، والسنغال، ونيجرييا، وكينيا، ورواندا، وجنـوب          

وتشمل كيانـات األمـم املتحـدة الـيت شـاركت يف عمليـة       . أفريقيا، ونيبال، وتايلند، وبراتسالفا  
ــرا  ــتئماين   صــنع الق ــصندوق االس ــام يف ر اخلاصــة بال ــاملرأة  : ٢٠٠٦ع ــهوض ب ــعبة الن إدارة / ش

الشؤون االقتصادية واالجتماعية؛ واللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة               
البحر الكارييب؛ ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة؛ ومنظمـة العمـل الدوليـة؛ ومنظمـة                  

ــدان األ  ــصحة للبل ــة       ال ــريوس نقــص املناع ــين بف ــشترك املع ــم املتحــدة امل ــامج األم ــة؛ وبرن مريكي
اإليدز؛ وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ وجلنة األمـم املتحـدة االقتـصادية واالجتماعيـة              /البشرية

آلسيا واحمليط اهلادئ؛ وصندوق األمم املتحدة للسكان؛ وبرنامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات       
؛ ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان؛ ومفوضــية األمــم )مــم املتحــدةموئــل األ(البــشرية 

املتحــدة لــشؤون الالجــئني؛ ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الــصناعية؛ ومنظمــة األمــم املتحــدة 
؛ ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة؛ ومكتــب األمــم   )اليونيــسيف(للطفولــة 

 .رنامج األغذية العاملي؛ ومنظمة الصحة العامليةاملتحدة خلدمات املشاريع؛ وب

ــا إىل  ٢٠٠٨-٢٠٠٥ووجهـــت اســـتراتيجية الـــصندوق االســـتئماين للفتـــرة   - ٨ اهتمامهـ
أوالً، فتحـت نافـذة داخـل       . لعمل من أجل إاء العنـف ضـد املـرأة         جمالني حيويني من جماالت ا    
تقـدم هـذه    و. والـسياسات القائمـة    لدعم التنفيذ الفعال للقـوانني       هاالصندوق االستئماين كرست  

احلكوميـة للتوعيـة بـالقوانني والـسياسات        املنظمـات   النافذة الـدعم للمنظمـات غـري احلكوميـة و         
 متطلبــات حقــوق اإلنــسان؛ وحتديــد املخصــصات  ضــوءاجلديــدة، وعــالج أوجــه القــصور يف  

ــضرورية ــذ؛ و ال ــة والالزمــة للتنفي ــدرات األجهــزة   يف امليزاني ــز ق ــاذ القــضائية ومــ تعزي وظفي إنف
علــى تنفيــذ القــوانني؛ وإلنــشاء نظــم جلمــع البيانــات        والعــاملني يف قطــاع الــصحة    القــانون  

ثانيـــاً، فتحـــت بالتعـــاون مـــع مؤســـسة جونـــسون . ومؤشـــرات للمـــساعدة يف رصـــد فعاليتـــها
، نافذة لدعم الـربامج     وجهات ماحنة أخرى  وجونسون، والتحالف العاملي املعين باملرأة واإليدز       
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تـدعم هـذه    و. اإليـدز والعنـف ضـد املـرأة       / بـني فـريوس نقـص املناعـة البـشرية         جل الصلة   تعااليت  
املشاريع اليت تعزز العمل واملعلومات املتعلقة بـالروابط بـني العنـف ضـد املـرأة وفـريوس                  النافذة  

اإليدز، وبالوصم والتمييز اللـذين مينعـان النـساء مـن الـسعي إىل احلـصول                /نقص املناعة البشرية  
 .علومات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية واخلدمات الصحيةعلى امل

 إنـشاء شـراكة تقيـيم مـع البنـك           ٢٠٠٨-٢٠٠٥ومت أيضا يف إطار اسـتراتيجية الفتـرة          - ٩
وجيــري إدمــاج خطــة . الــدويل، دعمــت وضــع منهجيــة لقيــاس أثــر مــنح الــصندوق االســتئماين

ماين، بنـاء علـى املبـادئ التوجيهيـة للتقيـيم           جديدة للرصد والتقييم يف مشاريع الصندوق االستئ      
الــيت وضــعها صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة والبنــك الــدويل، وســيتم تبــادل الــدروس  

وعـالوة علـى هـذا،    . املستفادة على نطـاق واسـع مـع الـشركاء وأصـحاب املـصلحة الرئيـسيني           
وتنميـة القـدرات، بغيـة تعزيـز     سيتم دعم متلقيـي مـنح الـصندوق االسـتئماين باملـساعدة التقنيـة        

 .استدامة املداخالت واملؤسسات

ومنـذ عـام    . وأمثرت اجلهود الرامية إىل زيادة موارد الـصندوق االسـتئماين نتـائج هامـة              - ١٠
 مليـون دوالر مـن دوالرات       ١٣ قدم الصندوق االستئماين منحاً تناهز قيمتها اإلمجالية         ١٩٩٧

وبلغـت قيمـة املـوارد    .  بلـد ١٠٠ مـشروعاً يف أكثـر مـن         ٢٢٦الواليات املتحدة األمريكيـة إىل      
 ٨٠٠ ٠٠٠املخصــصة للمــنح الــيت يقــدمها الــصندوق االســتئماين الــضعف، إذ ارتفعــت مــن     

وبلغــت قرابــة أربعــة أضــعاف، . ٢٠٠٥ مليــون دوالر يف عــام ١,٨ إىل ٢٠٠٤دوالر يف عــام 
حكومــات  املــاحنني ، مشلــت قائمــة ٢٠٠٦ويف عــام . ٢٠٠٦ ماليــني دوالر يف عــام  ٣,٥أي 
ــداأ ــسلنداأ و،يرلن ــاغو ،ي ــداد وتوب ــدا، وســلوفينيا، وتريني ــسا، وفنلن ــات املتحــدة  ، والنم  والوالي

ــة لــصندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة يف أســتراليا،      التابعــة ، واللجــان الوطنيــة  األمريكي
ــربح        ــات ال تــستهدف ال ــنغافورة، والواليــات املتحــدة األمريكيــة، ومنظم م العــاملي اليــو(وس

جونـسون  (، وشـركات خاصـة      ) الواليات املتحدة األمريكيـة، ومنظمـة زونتـا الدوليـة          ،للصالة
ــسيز  ــسون، ومي ــار )Macy's (وجون ــاغ هوي ــذين    ))TAG Heuer (، وت ــراد ال ــن األف ، وكــثري م

الـذكرى الـثالثني إلنـشاء صـندوق األمـم      ب االحتفـال أسهموا يف الـصندوق االسـتئماين مبناسـبة         
جيـب  قاعدة موارد الصندوق االستئماين، فإنـه       اتساع  وعلى الرغم من    . منائي للمرأة املتحدة اإل 

حجـم  على الدعم من الصندوق االستئماين ال يـزال يفـوق بكـثري    مع ذلك مالحظة أن الطلب   
 ١٩٠ مـا قيمتـه   ٢٠٠٦عـام  الـصندوق يف  املوارد املتـوفرة، حيـث بلغـت الطلبـات الـيت تلقاهـا             

 .الواليات املتحدة األمريكيةمن دوالرات مليون دوالر 

حفز أيضاً ترويج صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة للـصندوق االسـتئماين علـى                    - ١١
تكرار تطبيق عمليات مماثلة للـصندوق علـى املـستوى اإلقليمـي والـوطين تـدر مواردهـا وتقـدم                    
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ئي للمـرأة عمليـة     ففـي الـدول العربيـة، كـرر صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـا               . منحها اخلاصـة ـا    
ويف الربازيـل، انـضم صـندوق األمـم         . إقليمية للصندوق االستئماين علـى مـدى ثـالث سـنوات          

 التابعــة للقطــاع Full Jazz Comunidadeاملتحــدة اإلمنــائي للمــرأة إىل شــركة العالقــات العامــة 
 .اخلاص من أجل إنشاء صندوق وطين إلاء العنف ضد املرأة

 
 ٢٠٠٦اين لتقدمي املنح لعام دورة الصندوق االستئم  

وقـدم  . ، بـدأ الـصندوق االسـتئماين دورتـه احلاديـة عـشرة لتقـدمي املـنح                ٢٠٠٦يف عام    - ١٢
الـــصندوق مـــن خـــالل الـــدعوة لتقـــدمي مقترحـــات الـــيت ركـــزت علـــى دعـــم تنفيـــذ القـــوانني 

 مليــون دوالر ٢,٨ علــى العنــف ضــد املــرأة  مــن أجــل القــضاء والــسياسات واخلطــط القائمــة  
  بلـــداً هـــي٢٠ القـــوانني والـــسياسات يف  تنفيـــذتعزيـــز مبـــادرة تعمـــل علـــى ٢٨كـــي إىل أمري

الــصومال، والكــامريون، وروانــدا، وتوغــو، وكــوت ديفــوار، ونيجرييــا، وليربيــا، وزمبــابوي،   
ونيكاراغوا، وغواتيمـاال، وغرينـادا، وإكـوادور، وبوليفيـا، واألرجنـتني، وشـيلي، وبـاراغواي،               

ــد، ومنغوليــا، وبل   ٤٦٥وتلقــى الــصندوق مــا يــصل يف اإلمجــايل إىل     . غاريــا، وأوكرانيــا واهلن
 .٢٠٠٦اقتراحاً للحصول على منح مبوجب نافذة التنفيذ لعام 

 تنميـة  مناهج متكاملة لدعم التنفيذ الفعال الـذي جيمـع بـني             املشاريعصممت يف مجيع     - ١٣
 القــوانني، وذلــك مــع  واملــسؤولني عــن إنفــاذ يف اجلهــاز القــضائي قــدرة احلكومــة واملــسؤولني  

اجلمهـور؛  توعيـة   م موارد امليزانيـة املتزايـدة؛ و      وجود اختالفات تعكس السياقات الوطنية؛ ودع     
دقـة يف  حتـديات أكثـر   وحـدد أيـضاً عـدد مـن املـشاريع          . واستحداث أدوات التعقب واملـساءلة    

يـا، وأوكرانيـا،    الـيت موهلـا الـصندوق يف ليربيـا، واهلنـد، وبلغار           وتـشمل املـشاريع     . جمال التنفيـذ  
وإكوادور، وبوليفيا، على سبيل املثال، التركيز على العمل مع نظـم إقامـة العدالـة حمليـاً وعلـى                   

، ٢٠٠٦نفـذت يف عـام      وعالوة على هذا، يركـز عـدد مـن املـشاريع الـيت              . مستوى اتمعات 
 احملرومة مـن    اموعاتفيها مشاريع غواتيماال، ونيكاراغوا، وبلغاريا، على ضمان استفادة          مبا

 :ومن هذه املبادرات. بصورة متساوية من احلماية اليت توفرها القوانني اجلديدةالنساء 

ــصاب كانــت        •  ــشأن االغت ــد ب ــانون جدي ــق ق ــا، ســيجري إعــادة النظــر يف تطبي يف ليربي
، مــن أجــل حتديــد الثغــرات    ٢٠٠٥احملــاكم التقليديــة واحملليــة قــد اعتمدتــه يف عــام      

ــذ األحكــام   واألمنــاط يف األحكــام  ــصدرها احملــاكم وتنفي ــيت ت وســيعرف املــشروع  .  ال
اتمعات احمللية باآلليات القائمة حلماية النساء مـن العنـف وتنميـة قـدرات املـسؤولني                 

 .يف احملاكم احمللية على التطبيق الفعال للقوانني القائمة يف جمال مكافحة العنف

يذ القوانني القائمة املناهضة للعنـف املـرتيل        تنفويف منغوليا سينفَّذ مشروع دف تعزيز        • 
سيــضع املــشروع منوذجــاً متقــدماً حلمايــة الــضحايا وزيــادة   و.  غــري املــشروعواالجتــار
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 قــدرات مجاعــات اتمــع املــدين علــى  تعزيــزمــوارد امليزانيــة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق  
عنـف   على تغطيـة ال موظفي وسائط اإلعالموسيجري تدريب   . كسب التأييد والرصد  

لفـوارق بـني اجلنـسني، وسـيجري        ا بأساليب قائمة على املعرفة وتراعى فيهـا      ضد املرأة   
حتــدي القوالــب النمطيــة اجلنــسانية مــن خــالل محلــة عامــة تــستخدم أصــوات األطفــال 

 .والشباب

ويف بلغاريــا، ســيجري تقــدمي الــدعم لتحــسني وصــول النــساء والفتيــات املعوقــات إىل   • 
ــة مبوجــ   ــساعدة واحلماي ــرتيل    امل ــف امل ــد ملكافحــة العن ــانون اجلدي ــيتم مجــع  . ب الق وس

البيانــات واإلحــصاءات اخلاصــة بــالعنف ضــد النــساء والفتيــات املعوقــات، ووضــع         
ممارسات موحدة للتعرف على حاالت اإلسـاءة وبـذل جهـود حلمايتـهن تتناسـب مـع                 

وسيجري تدريب املتخصـصني علـى احتـرام حقـوق واحتياجـات الـضحايا              . حاجان
 .وقات، وتشجيع الناجيات أنفسهن وأفراد أسرهن على طلب املساعدةاملع

ويف نيكاراغوا، سيتم مالءمة منوذج جلمـع البيانـات وحتديـد اخلـدمات للنـساء ضـحايا              • 
العنف متت جتربتـه يف بلـديتني، مـع االحتياجـات اخلاصـة للمجتمعـات املختلفـة، مثـل                   

 تعـيش علـى امتـداد سـاحل احملـيط           املنحدرة من أصول أفريقية واليت    مجاعات ميسكيتا   
 الــروابط بــني مؤســسات الدولــة واتمــع  متــتنيوسيــساعد املــشروع علــى . األطلــسي

وسـيتم  . أكثـر منهجيـة   املدين من أجل القضاء على العنف اجلنـسي واألسـري بـصورة             
ومجـع البيانـات علـى حنـو سـليم،          إيـالء اهتمـام خـاص للـضحايا         تدريب الشرطة علـى     

 . خدمات الدعم للناجياتعالوة على توفري

النــهج  تقــدمي املــنح إىل ٢٠٠٦وتــستهدف النافــذة الثانيــة للــصندوق االســتئماين لعــام   - ١٤
. اإليدز والعنف ضد املـرأة    /  املتبادلة بني فريوس نقص املناعة البشرية      االبتكارية ملعاجلة الروابط  

 كـبرية   مشاريعن مخسة   مكونة م جمموعة  وسيدعم الصندوق االستئماين من خالل هذه النافذة        
األعمـال الفعالـة الراميـة إىل احلـد      )أ (:على مدى ثالث سنوات حلفز العمل واملعارف يف جمال   

 احلميم، والعنف اجلنسي واجلنساين يف املناطق اليت ينتـشر فيهـا فـريوس نقـص                العشريمن عنف   
 تعزيـز اجلهـود     )ب( مـساواة بـني اجلنـسني؛ و       على نطاق واسع، وتكثر فيها الال      املناعة البشرية 

إىل لتيسري وصـوهلم     والتمييز   ماحلد من العنف ضد النساء واألطفال الناشئ عن الوص        من أجل   
 .٢٠٠٧ بداية عاموسيعلَن عن متلقيي املنح املختارين يف . العالج والرعاية

 



A/HRC/4/69
E/CN.6/2007/6

 

8 06-66237 
 

 ملنح السابقة للصندوق االستئمايناإلجنازات اليت حققتها ا  

أن الـدعم    علـى    نيربهنووق االستئماين يف الدورات السابقة      الصندال يزال متلقو منح      - ١٥
 املـصلحة احلكـوميني   التحفيزي الذي تلقوه يثمر نتائج ملموسة وشراكات فعالـة مـع أصـحاب     

 .واتمعيني

ــاالً    وكــان  - ١٦ ــايل مث ــا يف م ــن أجــل    مركــز دجوليب ــى العمــل م ــى  ناجحــا عل ــضاء عل الق
ــة شــ     ــق إقام ــف عــن طري ــة للعن ــستوى املؤســسي   األشــكال الثقافي ــى امل راكات اســتراتيجية عل

ودخــل مركــز دجوليبــا يف شــراكات مــع وزارات وممــثلني جمتمعــيني للقــضاء علــى   . واتمعــي
يف  سؤولنياملـــومت تـــدريب . لـــدعوة، والتوعيـــة، وااتختـــان اإلنـــاث مـــن خـــالل بنـــاء القـــدر

ــوزارات، و ــدال ــو    العم ــدينيني، وم ــديني وال ــاء التقلي ــانيني، والزعم ــري  ، والربمل ــات غ ظفي املنظم
نظمــت احلكوميــة، وممارســي ختــان اإلنــاث علــى أثــر اخلتــان علــى حقــوق اإلنــسان للمــرأة، و  

 العديـد مـن   يقـوم ونتيجـة هلـذا،   .  احمللـي اتمـع إشـراك  محالت للدعوة العامة من أجل تشجيع    
اء خطط عمل ملموسة للقـض    بوضع   قرية،   ٥٤ن من   وزعماء ديني ذلك  ، مبا يف     احمللية اتمعات

 جلنـة   يـة التدريبالـدورات   والزعماء الدينيون الـذين حـضروا       أنشأ العمد   ويف كيتا،   . على اخلتان 
ــور  مــالت تعــىن حب ــانلمناهــضة تثقيــف اجلمه ــدعوة   ،لخت ــوم بال ــرأة  تق ــسان للم ــوق اإلن . حلق

بــرامج ملكافحــة اخلتــان  ٢٠٠٧-٢٠٠٦وأدرجــت وزارة التعلــيم يف منــهجها التــدرييب للفتــرة 
سـرة بـرامج تدريبيـة      بـاملرأة والطفـل واأل    النـهوض    تدريبية، كما وضعت وزارة      وأصدرت كتباً 

 .للربملانيني

 General Welfare، بالـشراكة مـع منظمـة    Equal Accessمنظمـة  برهنـت  ويف نيبـال،   - ١٧

Prathistan ، ــساء الريفيــات املــدربات كمــذيعات باإلذاعــات    علــى ــة االســتعانة بالن ــةأمهي  احمللي
قامـت املـذيعات جبمـع قـصص        و. على مستوى اتمعات احملليـة    االستماع   جللساتوميسرات  

  حلقـة عنوانـه    ٢٦برنـامج إذاعـي مكـون مـن         إنتـاج وبـث     علـى أساسـها     مت  من نساء ريفيات،    
قوق اإلنسان للمرأة، وبنـاء الـسلم، والعنـف ضـد املـرأة،             ، يغطي قضايا تتعلق حب    “تغيري عاملنا ”

الربنـامج إىل مليـوينّ مـستمع       ووصـل   اإليـدز،   /واحلقوق اإلجنابية، وفريوس نقص املناعة البشرية     
ــادة الــشعبية  احمللــينيملــستمعني مــن اجمموعــة مت إنــشاء ســتني و. الريــفيف   للتــشجيع علــى القي
للنـساء الريفيـات لرفـع أصـوان منـددات          جمـاال   شروع   امل هيأو. تغيريات االجتاهات والسلوك  و

وعــي أفــراد اتمــع بــالعنف ضــد املــرأة وكــان مبثابــة حمفــز  إذكــاء وجنــح يف . بــالعنف والتمييــز
العنـف املـرتيل يف     يف حـاالت    وأدى إىل اخنفـاض     . والـسلوك املواقـف   حلدوث تغيريات فعلية يف     

مت يف إطــار كـذلك  . عنـف إىل الـسلطات  زيـادة معـدالت اإلبـالغ عــن حـوادث ال    وجمتمعـان،  
والراغبات يف العمل، ومتكن العديـد منـهن مـن          من الصحفيات املؤهالت    إنشاء فريق   املشروع  
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ــه منظمــة     تطبيــق   Equalاملهــارات الــاليت اكتــسبنها حــديثاً يف مــشروع إذاعــي للمتابعــة نفذت

Access. 

 أفريقيـا علـى احلـد مـن         يف جنـوب  ) Mothertoungue (-اللغـة األم     -عمل مـشروع    و - ١٨
لوصـم  لالعنف الذي تواجهه النساء والفتيـات املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية نتيجـة                  

ــز ــساء املـــصا   . والتمييـ ــدة مـــن النـ ــة رائـ ــدريب جمموعـ ــة  وجـــرى تـ بات بفـــريوس نقـــص املناعـ
اإليــدز والناجيــات مــن االغتــصاب علــى األســاليب املــسرحية التقليديــة القائمــة علــى   /البــشرية
ــة أشــركن فيهــا أفــراد اتمــع يف     . املــشاركة وقــدمت هــؤالء النــساء عروضــاً مــسرحية للتوعي

ــدز، /بــني العنــف ضــد النــساء وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   بــشأن الــصالت  مناقــشات  اإلي
. مشجعات إيـاهم علـى االضـطالع بـدور نـشط يف العمـل املـسرحي نفـسه وداخـل جمتمعـام                     

للتحـدث عـن   جمـاال آمنـا   اإليدز /ت بفريوس نقص املناعة البشرية  لنساء املصابا لالتدريب  وأتاح  
كـذلك  .وهـو مـا تـبني أنـه أداة فعالـة للتنفـيس عـن كـرن                ،  عشنهاوصم اليت   الجتارب العنف و  

ــدعم           ــات ال ــن جمموع ــساعدة م ــب امل ــسعي لطل ــى ال ــساء عل ــشجيع الن ــن ت ــشروع ع أســفر امل
تعرضـن فيهـا   ييون أو تركهن لعالقـات   القانونية، بعد طردهن من ب   على املتابعة والسلطات، و 

وخيطط مشروع اللغة األم لتكرار تطبيق الدروس املستفادة من هذا املشروع النـاجح             . لإلساءة
عن طريق حتديد جمموعة من النـساء املهتمـات مـن بـني أفـراد اموعـة الرائـدة للقيـام بتـدريب                   

 .مسرحي مشابه يف بلدات أخرى

 النشطاء املناهضني لإلرهاب بتنفيذ مشروع لتـدريب املـدربني          ويف رواندا، قام منتدى    - ١٩
لفائـدة  اإليدز  /على حقوق اإلنسان، والعنف اجلنسي ضد النساء وفريوس نقص املناعة البشرية          

 للتحـدث عـن جتـارن       اآمنـ جمـاال   لمقـاتالت الـسابقات     لالتـدريب   وأتاح  . املقاتالت السابقات 
مكنهن من االضطالع بدور رائد يف مكافحة العنـف         اخلاصة مع العنف والصدمات النفسية، و     

لـذلك،  ونتيجـة   . اإليـدز داخـل جمتمعـان     /اجلنسي ضد النـساء وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية           
لـتمكني القياديـات مـن    ونواد حلقوق اإلنسان مجعيات حملية بعض املقاتالت السابقات    أنشأت  

داخـل اتمعـات     وقمـن باتـصاالت      .نالعنـف والتعـذيب اجلنـسانيي     النساء مـن الـدعوة إىل نبـذ         
وطلـب  سـوء املعاملـة،     ثقتـهن لإلبـالغ عـن حـاالت         وتعزيـز   احمللية لدعم النساء ضحايا العنـف       

كمـا سـاعد املـشروع علـى        .  هذه األعمال  قانونية ضد مرتكيب  ورفع دعاوى   املشورة والدعم،   
نساء من إجياد وظـائف     ومتكنت بعض ال  . تعزيز إعادة إدماج املقاتالت السابقات داخل اتمع      

جديدة كمدربات لدى جلنة نزع الـسالح والتـدريب، علـى أسـاس املهـارات واملـؤهالت الـيت              
 .اكتسبنها من املشروع
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ويف بريو، أجرت جلنة حقوق اإلنسان حبوثاً ونشرت تقريراً عن العنف اجلنسي الـذي               - ٢٠
مـع  ودافعـت   . ١٩٩٦ وعـام  ١٩٨٠ عـام    الصراع املـسلح بـني    فترة  يرتكب ضد النساء خالل     

ونتيجـة  . جـدول أعمـال اللجنـة     يف  العنف ضد النساء    عن إدراج مسألة    واملصاحلة  احلقيقة  جلنة  
ــة تهلــذا، نظــر  ــة  جلن ــسان      احلقيق ــة حقــوق اإلن ــا جلن ــيت توصــلت إليه ــائج ال واملــصاحلة يف النت

املـشروع،  وقد أسهم   . التوصيات املقدمة إىل حكومة بريو    يف   هاتجموأدقدمتها  والتوصيات اليت   
مــن خــالل إقامــة قاعــدة شــاملة للمعــارف وتوعيــة أصــحاب املــصلحة، يف إلقــاء الــضوء علــى    

 . وجعله قضية حمط االهتمام العامالعنف املرتكب ضد النساء خالل الصراع املسلح

، )Women in Black (“املتشحات بالـسواد ”رابطة أنشأت يف صربيا واجلبل األسود،  - ٢١
امـرأة علـى     ٣٠٠أكثـر مـن     بـني   واحملاضـرات التفاعليـة الـيت ربطـت         من خالل حلقـات العمـل       

. ، والـسالم، واألمـن يف صـربيا        اجلـنس  القواعد الشعبية، أول قاعدة معارف عـن نـوع        مستوى  
. املــــصاحلةيف عملــــها يف جمــــال الــــسالم النــــسائية وأســــفر املــــشروع عــــن تعزيــــز شــــبكات 

 ١٣٢٥قـرار جملـس األمـن       لـى تنفيـذ     يـنص ع   ؛أصدرت قراراً عـن املـرأة والـسالم واألمـن          كما
ــا        ) ٢٠٠٠( ــة فويفودين ــة ملقاطع ــة اإلقليمي ــة املطــاف احلكوم ــه يف اي ــذي اعتمدت يف صــربيا ال

الربملانيات واملنظمات غـري احلكوميـة      الدعوة املدعومة من    املتمتعة باحلكم الذايت، نتيجة جلهود      
حــالف النــسائي مــن أجــل  وأرســى مــشروع الــصندوق االســتئماين هــذا األســاس للت . النــسائية

 وشـبكة كوسـوفا     “املتـشحات بالـسواد   ” رابطة   ٢٠٠٦عام  يف  السالم الذي أنشأته بعد ذلك      
 . األمم املتحدة اإلمنائي للمرأةالنسائية، بدعم من صندوق

 
ــدد        ــائي للمــرأة ضــمن اإلطــار التمــويلي املتع ــرامج صــندوق األمــم املتحــدة اإلمن إعــداد ب

 ٢٠٠٧-٢٠٠٤السنوات للفترة 

يقوم صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة، إضـافةً إىل إدارتـه للـصندوق االسـتئماين،           - ٢٢
بتحديد ودعم استراتيجيات ابتكارية وحافزة إلاء العنف ضد املرأة ضمن الربامج اليت يعـدها              

ويتــوخى حتقيــق أربــع نتــائج ختاميــة يف بــرامج إــاء العنــف ضــمن   . والــشراكات الــيت يقيمهــا
ــرة   اإلطــار ا ــسنوات للفت  الــذي وضــعه الــصندوق اإلمنــائي   ٢٠٠٧-٢٠٠٤لتمــويلي املتعــدد ال

صياغة وتنفيذ تشريعات وسياسات لتعزيز حقوق اإلنسان للمـرأة         ) أ: (للمرأة، تتمثل فيما يلي   
علـى أـا متلـك       املؤسـسات الرئيـسية      أن تـربهن  ) ب( ومحايتها بغرض ختليـصها مـن العنـف؛ و        

ة، وااللتزام، وتنمية القدرات التقنية، وخضوعها للمساءلة مـن أجـل           القدرة الالزمة على القياد   
أن متلك اجلهـات الداعيـة إىل حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني               ) ج(التصدي للعنف ضد املرأة؛ و      

املعرفة الالزمة وأن تكون يف مقدمة واضعي ومغريي الـسياسات والـربامج وعمليـات ختـصيص      
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إحــداث تغــيري يف االجتاهــات واملمارســات  ) د( ملــرأة؛ واملــوارد مــن أجــل إــاء العنــف ضــد ا  
 .  العنف ضد املرأةإدامةالضارة والتمييزية اليت تساهم يف 

 الصندوق اإلمنائي للمرأة، من خـالل براجمـه الراميـة إىل وضـع قـوانني وسياسـات                  دعم - ٢٣
نــد،  العنــف اجلنــساين يف كــل مــن الربازيــل، واهل    وضــع وتعزيــز تــشريعات ملكافحــة    فعالــة، 

وحيثمـا تكـون اجلهـود الراميـة      . وكازاخستان، ورواندا، وسـرياليون، وزمبـابوي، والكـامريون       
ــها    ــسياسات يف مراحل ــةإىل إصــالح القــوانني وال ــى إجــراء   األولي ــصندوق دعمــه عل ، يركــز ال

ــاء توافــق اآلراء   ذلــك مراجعــة القــوانني  ، مشــل ٢٠٠٦ويف عــام . استعراضــات وتقييمــات وبن
ة القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة يف احملـيط اهلـادئ، وحتلـيالً تقنيـاً                    لالمتثال التفاقي 

 أصـــحاب املـــصلحة ةلقـــوانني العقوبـــات يف كينيـــا واجلمهوريـــة الدومينيكيـــة، ودعـــم مـــسامه
ويتطلـب التنفيـذ الفعـال للقـوانني        . املتعددين يف خطط العمل الوطنية يف اجلزائر وهـاييت واهلنـد          

مت، بـدعم مـن   ويف بوليفيـا،  . امليزانيـة كافيـة يف   ة ختصيص احلكومات مـوارد      والسياسات القائم 
الــصندوق اإلمنــائي للمــرأة وشــركاء آخــرين، األخــذ بنظــام امليزانيــة علــى مــستوى البلــديات،    

ملـساواة بـني اجلنـسني      تعـاجل ا  وخصصت بلدية سركادو للمرة األوىل أمواالً لدعم الـربامج الـيت            
 . والعنف ضد املرأة

ويف إطار الربامج اليت يضعها الـصندوق اإلمنـائي للمـرأة مـن أجـل تعزيـز االسـتجابات                    - ٢٤
 الوفـاء املؤسسية املوسعة للعنف ضد املرأة، فإنه يعمل علـى بنـاء قـدرة اجلهـات املـسؤولة علـى                    

بالتزاماــا مــن أجــل تعزيــز حقــوق اإلنــسان للمــرأة ومحايتــها، مــع التركيــز علــى هيئــات إنفــاذ  
والربملانيني، والـوزارات، وممارسـي القـانون، واهليئـات األكادمييـة،           جلهاز القضائي،   االقوانني، و 

 وحـدات   نـشاء أو إ /وجـرى دعـم اجلهـود املبذولـة لتـدريب الـشرطة و            . وشركاء األمم املتحدة  
شــرطة متخصــصة للتــدخل يف حــاالت العنــف ضــد النــساء علــى ســبيل املثــال يف الكــامريون،    

ويف روانــدا، دعــم الــصندوق اإلمنــائي للمــرأة، كجــزء مــن       . واألردن، والــسودان، وروانــدا 
مكتـب للـشؤون اجلنـسانية      نـشاء وتـشغيل     مشروع مشترك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إ       

الشرطة الوطنية، لتوفري االستجابة السريعة وخدمات اإلحالة، عالوة علـى كفالـة      هيكل  داخل  
ري مناقـشات   وجتـ . ف ضد املـرأة مـن العقـاب       السماح على اإلطالق بإفالت مرتكيب العن     عدم  

 . لتكرار التجارب الرواندية الناجحة يف بوروندي والكامريون

يف ويف ليربيا، قام الصندوق اإلمنائي للمرأة بتيسري بنـاء قـدرة املكلفـني بأخـذ البيانـات                   - ٢٥
سـيما ارتفـاع     واملصاحلة، مركِّـزاً علـى أثـر الـصراعات املـسلحة علـى النـساء، وال               احلقيقة  جلنة  

ويف كازاخستان، دعم الـصندوق اإلمنـائي للمـرأة    . معدالت حدوث العنف اجلسدي واجلنسي   
مــذكرة تفــاهم بــني املنظمــات غــري احلكوميــة املناهــضة للعنــف ووزارة الداخليــة، مبــا يف ذلــك   
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الـصندوق  ويف أفغانستان، قـدم     . مع ضحايا العنف  كيفية التعامل   تدريب موظفي الوزارة على     
، للقـضاء علـى   منـشأة حـديثا  ساعدة التقنيـة إىل اللجنـة املـشتركة بـني الـوزارات، وهـي جلنـة                امل

دعـم الـصندوق التحقيـق الـذي قامـت بـه جلنـة الربملـانيني يف                 العنف ضد املرأة؛ ويف املكسيك،      
الربملـانيني  اتفـاق   وقام الـصندوق اإلمنـائي للمـرأة بتيـسري إقـرار            . املكسيكأعمال قتل النساء يف     

لتعزيـز حـق املـرأة يف أن حتيـا حيـاة خاليـة مـن العنـف           إقامة شبكة مشتركة بني الربملانـات        على
ويف اهلنـد، دخـل الـصندوق       . بـني الربملانـات الوطنيـة للمكـسيك، وغواتيمـاال، وإسـبانيا           وذلك  

يف مــذكرة تفــاهم مــع احتــاد الــصناعات اهلنديــة بغيــة النــهوض باملــساواة  طرفــا اإلمنــائي للمــرأة 
لتــصدي للتحــرش اجلنــسي يف مكــان العمــل وفــريوس نقــص املناعــة   اســيما  سني، والاجلنــ بــني

 . اإليدز/البشرية

داخل منظومة األمم املتحـدة ـدف الـدعوة إىل          الصندوق اإلمنائي للمرأة    أيضا  وعمل   - ٢٦
الثبات على تطبيق سياسة التصدي للعنف ضد املرأة يف تقييمات االحتياجات بعـد الـصراعات               

وكعــضو يف الــشراكة املناهــضة للعنــف اجلنــسي يف حــاالت األزمــات   . ة لألزمــاتواالســتجاب
، ضـم الـصندوق جهـوده إىل جهـود كيانـات            ٢٠٠٦وحاالت اإلنعـاش، الـيت أنـشئت يف عـام           

برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان،                تابعة لألمم املتحدة، منها     
، ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني،  )اليونيــسيف(ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  

ومنظمــة الــصحة العامليــة، ومكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية، باإلضــافة إىل الــشركاء مــن         
لتعزيـز جهـود الوقايـة، وتوسـيع نطـاق          اسـتراتيجية مـشتركة     لتـصميم   املنظمات غري احلكومية،    

جتماعية واخلـدمات الـصحية، ووضـع       وصول ضحايا العنف اجلنسي إىل املساعدة النفسية واال       
كـذلك دخـل الـصندوق اإلمنـائي للمـرأة          . أساس داليل شامل من خالل الرقابة ونشر البيانـات        

املــرأة يف دارفــور يف حمادثــات الــسالم لتنــاول يف شــراكة مــع االحتــاد األفريقــي لــدعم مــشاركة 
اإلضـافة إىل تيـسري     صـدمات نفـسية، ب    جتارب العنـف والتـشريد الـيت عاشـتها والـيت سـببت هلـا                

 .  يف السودان)٢٠٠٠ (١٣٢٥تنفيذ قرار جملس األمن 

ــات         - ٢٧ ــار إىل البيان ــسبب االفتق ــرأة ب ــف ضــد امل ــصدي لظــاهرة العن ــات الت ــر عملي وتتعث
ــا     ــل الــصندوق اإلمنــائي للمــرأة    . انتــشارهاومــدى واإلحــصاءات الدقيقــة بــشأن نطاقه ويعم

علـى دعـم اجلهـود الراميـة إىل حتـسني عمليـة             ع املدين   بالتعاون مع شركاء األمم املتحدة واتم     
 ، وألبانيـا  ، وأفغانـستان  ، واألردن ،أذربيجـان  البيانـات واسـتخدامها علـى سـبيل املثـال يف             توليد

 ،  واململكـة العربيـة الـسعودية       ، واملكـسيك  ، واجلمهورية العربية السورية   ، واجلزائر ،وبوروندي
ففي ألبانيـا علـى سـبيل املثـال،         . يا للتعاون اإلقليمي  ، وسبعة من بلدان رابطة جنوب آس      وهاييت

انعـدام الفـرص االقتـصادية      دعم الصندوق اإلمنائي للمرأة نشر تقرير عن الروابط املشتركة بني           
املتاحة للمرأة وضعفها إزاء االجتار، ويتـضمن حماولـة لتعزيـز اتبـاع ـج شـامل وطويـل األجـل                     
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ن الصندوق اإلمنـائي للمـرأة ومـصرف التنميـة للبلـدان            ويف هاييت، دعم كل م    . ملكافحة االجتار 
األمريكية دراسة عن العنف اجلنساين أسهمت يف وضع خطة عمـل وطنيـة متعـددة القطاعـات                 

 . ملكافحة العنف اجلنساين

ــز قــدر      - ٢٨  اتويف إطــار عمليــات الربجمــة الــيت يقــوم ــا الــصندوق اإلمنــائي للمــرأة لتعزي
ة بــني اجلنــسني، قــام الــصندوق برعايــة الــشراكات القائمــة وإقامــة املــساوااجلهــات الداعيــة إىل 

شراكات استراتيجية جديدة مع الزعماء يف الربملانـات، واألجهـزة احلكوميـة، واتمـع املـدين،            
 ، وسـرياليون  ، وروانـدا  ، وبورونـدي  ،أوغنـدا على سبيل املثال يف األراضي الفلسطينية احملتلـة، و        

ــ،  واملغــرب،والكــامريون ــامج األمــم    . ال ونيب ــصندوق، بالتعــاون مــع برن ــدم ال ــدا، ق ويف روان
الروانــديات يف عمليــة صــياغة قــانون يتعلــق املتحــدة اإلمنــائي، الــدعم الــتقين ملنتــدى الربملانيــات 

ويف اهلنـــد، دعـــم الــصندوق إقامـــة حتـــالف وطـــين  . ٢٠٠٦عــام  بــالعنف اجلنـــساين صـــدر يف  
اإليـدز،  /ار بالبشر، وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية         لإلعالميني ملكافحة العنف اجلنساين، واالجت    

 . لدعم تقدمي تقارير تراعي الفوارق بني اجلنسني وتقوم على محاية احلقوق

ويف إطار عمليات الربجمة اليت يقوم ا الصندوق اإلمنائي للمرأة إلحـداث تغـيريات يف                - ٢٩
مـستديرة، وحلقـات نقـاش،      املمارسات الضارة والتمييزية، دعـم الـصندوق اجتماعـات مائـدة            

لنبـذ   يومـاً مـن النـشاط    ١٦وسائط اإلعالم املتعددة على مـدى  يف   مسرحية ومحالت ومحالت
علـى سـبيل    وذلـك   ،  )ديـسمرب / كانون األول  ١٠ - نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٥( اجلنساين   العنف

ــال يف  ــااملثــ ــوادور،أرمينيــ ــل، وإكــ ــريو، والربازيــ ــابوي، وبــ ــوازيلند، وزمبــ ــصني، وســ  ، والــ
ــستان ــاال،وطاجيكـ ــة،    ، وغواتيمـ ــال البوليفاريـ ــة فرتويـ ــتانومجهوريـ ــا،وقريغيزسـ  ، وكولومبيـ

ويف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، شـارك الـصندوق يف             .  واهلنـد  ، ونيبال ،واملغرب
ــم املتحــدة،        ــشركاء مــن األم ــصحفيني، وال ــات، والناشــطات، وال ــشتركة مــع احلكوم ــة م محل

 الصكوك الدوليـة حلقـوق      تطبيقنوين وقضائي، وتقدمي خدمات الدعم، و     إصالح قا إىل  للدعوة  
، اسـتخدم الـصندوق اإلمنـائي للمـرأة، بالتعـاون            وجورجيـا  ، وأرمينيـا  ،أذربيجـان ويف  . اإلنسان

اإلخبـاري للمنظمـات غـري     Internewsمع شبكة إقليمية جلماعات بناء السلم النسائية وبرنامج    
تسليط الضوء علـى قـضايا املـساواة        ل“ Crossroads” ين األسبوعي احلكومية، الربنامج التليفزيو  

. بني اجلنسني، مثل العنف املرتيل، أو الـصحة اإلجنابيـة، أو مـشاركة املـرأة يف عمليـات الـسالم                   
. مليـون مـشاهد يف خمتلـف أحنـاء املنطقـة        ١٢بنحـو   ويصل هـذا الربنـامج الـشعيب إىل مـا يقـدر             

 الـربط ئي للمرأة وغريه من الشركاء مـشروعاً لتوسـيع نطـاق            ويف املغرب، دعم الصندوق اإلمنا    
شـبكة  (الشبكي وتعزيزه بني املراكز القانونية ومراكز تقدمي املشورة لضحايا العنف من النساء             

 هندوسـتان احملـدودة     القطـاع اخلـاص   شركة  ويف اهلند، دخل الصندوق يف شراكة مع        ). أناروز
نفّـــذ ويف الـــصني، . لـــة وطنيـــة عـــن العنـــف املـــرتيل  محلتنظـــيم Ponds  التجاريـــةالمـــةذات الع
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األمــم املتحــدة املــشترك للمرفــق املعــين باملــسائل  املنفــذة لربنــامج الــصندوق، باعتبــاره الوكالــة 
اجلنسانية يف الصني، وبالتعاون مع وزارة الشؤون املدنية واالحتـاد النـسائي مبقاطعـة جيانغـسو،                

 . حايا العنف يف الصنييواء ضإلمبادرة جديدة لدعم إقامة أماكن 
 

 خامتة

والتكـاليف االجتماعيـة    . العنف ضد املرأة يفقر األفراد واألسر واتمعـات والبلـدان         ” 
والــسياسية واالقتــصادية للــسماح للعنــف باالســتمرار دون هــوادة تكــاليف باهظــة وتــدعو إىل  

عي زيــادة يف وهــذا اجلهــد يــستد. بــذل اســتثمارات يف أمــن املــرأة متناســبة مــع هــذه التكــاليف
 .)٥(“ةاإلرادة السياسية يعرب عنها بواسطة التزام أكرب بكثري مبوارد مالية وبشري

 االنتبـاه إىل أمهيـة زيـادة تـدفق     ٢٠٠٦الـصادر يف عـام   ويوجه األمـني العـام يف تقريـره          - ٣٠
 حـق النـساء يف    إلعمـال املوارد اخلاصة بأعمال إاء العنف زيـادة كـبرية، كـشرط مـسبق الزم               

ويــشدد علــى أن العنــف ضــد املــرأة مل يعامــل يف املعتــاد بــنفس . عــيش متحــررات مــن العنــفال
أشـكال أخـرى مـن اجلرميـة أو انتـهاكات حقـوق اإلنـسان؛               الـيت عوملـت ـا       دية  القدر من اجل  

، الوقايــةوأن مــستوى اإلســهام واملــوارد املخصــصة للخــدمات القانونيــة والــدعم، ناهيــك عــن  
ووجـه األمــني العــام دعـوة لاللتــزام بزيــادة   . بكــثري مــن القـضايا األخــرى يبقـى هامــشياً مقارنـةً   

وتتـضمن  . كافحـة العنـف   ملموسة تتعلق مبـستقبل متويـل م      املوارد زيادة كبرية، وقدم توصيات      
هـذه التوصـيات دعــوة الـدول واملـاحنني واملنظمــات الدوليـة إىل زيـادة دعمهــا لـصندوق األمــم        

 .  إلاء العنف ضد املرأةاملتحدة االستئماين زيادة كبرية

وهـو آليـة التمويـل متعـددة األطـراف الوحيـدة             -ولصندوق األمم املتحدة االستئماين      - ٣١
 دور - املــستوى الــوطين إلــاء العنــف ضــد املــرأة تقــدم الــدعم للتــدابري الــيت تتخــذ علــى  الــيت 

األولــني لتنفيــذ ويف الــسنتني . برنــامج إــاء العنــفللمــضي قــدما يف تنفيــذ أساســي يــضطلع بــه 
، تضاعفت املـوارد املتاحـة عـن طريـق          ٢٠٠٨-٢٠٠٥الصندوق االستئماين للفترة    استراتيجية  

واهلــدف املــايل احملــدد . يــدل علــى زيــادة االعتــراف ــذا الــدورالــصندوق أربعــة أضــعاف، ممــا 
، ماليني دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة األمريكيـة           ١٠ هو   ٢٠٠٧تقدمي املنح يف عام     ل

ــتئماين الـــدول األعـــضاء لإلســـهام يف حتقيـــق هـــذ    يف إطـــار اهلـــدف اويـــدعو الـــصندوق االسـ
 . واردة يف تقرير األمني العاماستجابام للتوصيات ال
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