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  املرأة وضع جلنة    اإلنسان حقوق جملس
  واخلمسون الثالثة الدورة    العاشرة الدورة

  ٢٠٠٩ مارس/آذار ١٣-٢    ٢٠٠٩ مارس/آذار ٢٧-٢
  *املؤقت األعمال جدول من )ج( ٣ البند    ٢ البند

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

االسـتثنائية  والـدورة  بـاملرأة  املعين الرابع العاملي املؤمتر متابعة  
ــة ــام للجمعي ــة الع ــرأة” املعنون بــني املــساواة :٢٠٠٠ عــام امل
:“والعــشرين احلــادي القــرن يف والــسالم والتنميــة اجلنــسني،
ــيم ــاة تعم ــور مراع ــساين املنظ ــرأة وأوضــاع اجلن ــسائل امل وم
    ةاجميبرن

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

  
  العام األمني من مذكرة    

 اإلنــسان حقــوقجملــس و املــرأة وضــع جلنــة إىل طيــه حييــل بــأن العــام األمــني يتــشرف  
 علـى  لقـضاء ا إىل الراميـة  أنـشطته  عـن  للمرأة اإلمنائي املتحدة ماألم صندوق أعده الذي التقرير
  .٥٠/١٦٦ العامة اجلمعية بقرار عمال ،املرأة ضد العنف
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األمـم   صـندوق  ةنـشط أ عـن  للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق تقرير    
 العنــف علــى لقــضاءا إىل الراميــة اإلجــراءات لــدعم االســتئمايناملتحــدة 

  املرأة ضد
 العنـف  علـى  لقضاءا إىل الرامية اإلجراءات لدعم االستئمايناألمم املتحدة    صندوق إن  - ١

 الـيت  للجهـود  دعمال تقدم األطراف ةمتعدد آلية )االستئمايناألمم املتحدة     صندوق( املرأة ضد
 أجـل  مـن  واإلقليمـي  والـوطين  ياحمللـ  ديصعلـ ا علـى  احلكوميـة  غري واملنظمات احلكومات تبذهلا
 ، األمــم املتحــدة االســتئماينصــندوق إدارة ويتــوىل .والفتيــات النــساء ضــد للعنــف حــد وضــع
 املتحـدة  األمـم  صندوق ،٥٠/١٦٦ هاقرار مبوجب ١٩٩٦ عام يفأنشأته اجلمعية العامة     الذي

ــائي ــرأة اإلمنـ ــة للمـ ــة عـــن نيابـ ــم منظومـ ــدة األمـ ــة حبلـــولو .املتحـ ــام هنايـ  كـــان ،٢٠٠٨ عـ
يزيـد علـى     مببلـغ  قليمـا إو بلـدا  ١١٩ يف ةبـادر م ٢٩١ إىل الـدعم  قـدم  قد االستئماين الصندوق

  .دوالر مليون ٤٤
 الـدورة  إىلو املـرأة  وضـع  للجنـة  واخلمـسني  ةلثـ الثا لدورةا إىل املقدم التقرير هذا ويبني  - ٢
األمـم   لـصندوق  االسـتراتيجية  للتوجيهـات  وفقـا  احملـرز  التقـدم  اإلنـسان  حقـوق  جمللـس  عاشرةال

املعنيــة  ،للمــرأة اإلمنــائي املتحــدة األمــم صــندوق مجاوبــر ،٢٠٠٨ عــام يف االســتئمايناملتحــدة 
 .املرأة ضد بالعنف

  
  سياقالو ساسيةاأل علوماتامل
ــد  - ٣ ــسنوات يف كــثريا حتــسنت لق ــة األخــرية ال ــة البيئ ــز املعياري ــة اجلهــود لتعزي  إىل الرامي

 وسياسـات  قـوانني  احلكومـات  من متزايد عدد سن فقد .والفتيات النساء ضد للعنف التصدي
 مـرارا  املتحدة األمم يف األعضاء الدول قامتو ،)A/61/122/Add.1انظر   (وطنية عمل وخطط
 الـــدول ٦١/١٤٣  يف قرارهـــاالعامـــة اجلمعيـــة تأوصـــ ،٢٠٠٦ عـــام يفو .قـــرارات بإصـــدار
 ضـد  العنـف  أشكال مجيع على للقضاء ودائمة القطاعات ومتعددة منتظمة هنج باتباع األعضاء
 الــدعم تقــدمي ذلــك يف مبــا ومــايل، يمؤســس دعــم مــن يناســب امبــ النــهج تلــك تعزيــزو املــرأة،

 ٦٢/١٣٣ يف قرارهــا اجلمعيــةأهابــت  ،٢٠٠٧ عـام  يفو .االســتئمايناألمــم املتحــدة  لـصندوق 
ــ ــدويل اجملتمعب ــة للجهــود دعمــهتكثيــف  ال ــة ل الوطني ــى لقــضاءاملبذول ــساء ضــد العنــف عل  الن

 الثالثــة دورهتــا يفتلــك املــسألة والــذي اختذتــه   أنبــش ٦٣/١٥٥ اجلمعيــة قــرارويف  .والفتيــات
 جديــدة مــسامهات االســتئمايناألمــم املتحــدة  صـندوق  يتلقــى أن أمهيــة علــىشــددت  والـستني 
ــدة ــن ومتزايـ ــع مـ ــدول مجيـ ــة الـ ــق بغيـ ــدف حتقيـ ــذي اهلـ ــدده الـ ــندوق حـ ــم صـ ــدة األمـ  املتحـ
 .للمرأة اإلمنائي
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 مـوارد  ختـصيص  ٧/٢٤  قراره  يف اإلنسان حقوق جملس شجع ،أيضا ٢٠٠٨ عام يفو  - ٤
 العنـف  أشـكال  مجيـع  علـى  للقـضاء  والدولية واإلقليمية الوطنية املستويات على ملبادرات كافية
 القـرار  األمـن  جملـس  اختـذ  ،حتديـدا  اجلنـسي  العنـف  مـسألة  خيـص  فيمـا و .والفتيـات  النساء ضد

 العنـف  مـال أع مجيع بوقف املسلحة الرتاعات أطراف مجيع فيه طالبالذي    )٢٠٠٨( ١٨٢٠
 ميكـن  اجلنـسي  العنـف  أشـكال  من وغريه االغتصاب أن الحظو املدنيني، ضد املرتكبة اجلنسي

  .اإلنسانية ضد جرمية أو حرب، جرمية يشكّل أن
بــدورمها ان يــستحث “توحيــد األداء” علــى أكيــدتالإصــالح األمــم املتحــدة وكمــا أن   - ٥

للقـضاء   مـسامهاهتا  تكثيـف    علـى  هـا براجم و هاوصـناديق  عددا متزايدا من وكاالت األمم املتحدة     
يف  و. منها علـى الـسواء  والية كلٍنطاق ، بصورة مجاعية ويف  ضد النساء والفتيات   العنف   على
بشأن مجيع أشـكال العنـف      الواردة يف تقرير األمني العام      تعمقة  املدراسة   ال تقدم،  ٢٠٠٦عام  

يـة واملمارسـات اجليـدة والعقبـات        لمعـارف العامل  مبتكـرا ل   ا توليف )A/61/122/Add.7 (ضد املرأة 
أطلـق األمـني   ، ٢٠٠٨فربايـر  /يف شـباط و. لعنـف ضـد النـساء والفتيـات      وقـف ا  اليت حتول دون    

فلنتحـد  املعنونـة  احلملـة   املـرأة وضـع  يف اجللسة االفتتاحية للدورة الثانية واخلمـسني للجنـة        العام  
سنوات إىل تعبئـة الـرأي العـام    ة الـ املبـادرة املتعـدد  هذه وهتدف .  العنف ضد املرأةمن أجل إهناء 

إهنــاء باإلرادة الــسياسية وتـأمني املزيــد مـن املــوارد مــن أجـل جعــل االلتزامـات القائمــة     حـشد  و
 ، وهـو املوعـد املـستهدف لتحقيـق األهـداف     ٢٠١٥العنف ضد املرأة حقيقة واقعة حبلول عـام     

 .لأللفية اإلمنائية

 عــام حبلــول لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف قلتحقيــ احملــددة املــدة منتــصف يف إننــا وحيــث  - ٦
الـضرورية أيـضا    و األهـداف، أحـد هـذه      املـرأة  ومتكـني  اجلنـسني  بني املساواةباعتبار  و ،٢٠١٥
 أمـر  هلـا  والتـصدي  اآلفـة  هـذه  متابعـة  علـى  التركيز زيادة فإن ،ألخرىا األهداف مجيع لتحقيق
 .األمهية بالغ
  

ــدعم االســتئماين املتحــدة األمــم صــندوق ــة جــراءاتاإل ل  العنــف علــى القــضاء إىل الرامي
  املرأة ضد
 دعـم و التغيري لتحفيز سيةرئي عاملية آلية ميثل إنشائه، منذ االستئماين، الصندوق فتئ ما  - ٧

مـن   املـنح  متلقـو  ويـستفيد  .والفتيـات  النـساء  ضـد  العنـف  علـى  للقـضاء  منوذجيـة  استراتيجيات
 صـندوق  هبـا  ينـهض  الـيت  األعمـال  خـالل  مـن  حـة املتا والفـرص  التـآزر أوجـه   و التقنية املساعدة
اليت تضطلع هبـا األمـم املتحـدة مـن أجـل             نطاقا األوسعواألعمال   للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم

 تقـدمي  آليـة  هـو  االسـتئماين األمـم املتحـدة      صندوقو .والفتيات النساء ضد العنف على لقضاءا
 علـى  املتحـدة  األمـم  وكـاالت  مـن  العديـد  بـني  جتمـع  الـيت  العـاملي  الـصعيد  علـى  ةلوحيـد ا املـنح 
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 ضـــــد للعنـــــف لتـــــصديا اســـــتراتيجيات الســـــتعراض ياإلقليمـــــ ودون العـــــاملي ستوينياملـــــ
  .والفتيات النساء

 إىل ترمـي  تدابريب ٢٠٠٨-٢٠٠٥ للفترة االستئماين صندوقال استراتيجية جاءت وقد  - ٨
 ومــع احلاليــة الوطنيــة جــاتاالحتيا مــع االســتراتيجية تلــك تتماشــىو .الــصندوق ةفعاليــ تعزيــز

 الـيت ) A/61/122/Add.2( املـرأة  ضد العنف أشكال جلميع املتعمقة العام األمني دراسة توصيات
 متعـددة  جهُـ ُن اعتمـاد  إىلو القائمـة،  اإلنسان حقوق معايري عمالإل أكرب اهتمام إيالء إىل دعت

 كفالـة ل ستوياتاملـ  مجيع لىع فعالة مؤسسية آليات إقامةو والتقييم، الرصد وتعزيز القطاعات،
 صـندوق كـان    شـامل  تقيـيم  نتـائج  أيـضا  االسـتراتيجية وقـد راعـت      .واملـساءلة  عملوال التنسيق
 Not a Minute عنـوان  حتـت  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ الفترة يفقد أجراه  للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم

More )تئمايناالســاألمــم املتحــدة  صــندوق إســهامات، مــستعرضا )وال دقيقــة واحــدة أخــرى 
  .قاملناط خمتلف يف الرائدة لمبادراتلومتضمنا حبثا 

األمـم   صـندوق  اسـتراتيجية  تنفيـذ  يف احملـرز  التقدم أدناه   ٢٢ إىل   ١٠تناقش الفقرات   و  - ٩
ــام يف االســتئمايناملتحــدة  ــا مل ،٢٠٠٨ ع ــة اخلمــسة االســتراتيجية رتكــزاتوفق ــأثري، :التالي  الت

  .املواردحشد و القدرات، وتنمية ،رفااملع وإدارة والكفاءة، واملشاركة،
  

 التأثري تعزيز

 العنـف  إلهنـاء  والدوليـة  الوطنية االلتزاماتب الوفاءيف   طريةاخل لثغراتامعاجلة   أجل من  - ١٠
إىل التركيـز    املـنح  تقـدمي  جمال يف االستئمايناألمم املتحدة    صندوقعمد   والفتيات، النساء ضد
ــة مــن ــى االســتراتيجية الناحي ــقطبتدعــم  عل ــسياسات وخطــط العمــل  ي ــة القــوانني وال .  الوطني
 القـضائي  اجلهـاز  قـدرة  زيـادة  ٢٠٠٨ عـام  يف املـنح  مـن  لمـستفيدين خمتـارة ل   مبـادرات تشمل  و
 واملؤشــرات البيانــات مــعجل نظــم إنــشاءو ،الــصحية اخلــدماتالقــوانني وتقــدمي  إنفــاذ أجهــزةو

 ضــد العنــف بــني الروابطبــ ماالهتمــا وزيــادة القطاعــات، متعــددة شــراكات إقامــةو هــا،وتعزيز
  :، وذلك على النحو التايلواإليدز البشرية املناعة نقص فريوس وانتشار النساء

تتــصدى  الــيت القــواننيإنفــاذ  لــضمان يأساســ أمــر القــضائية الــنظم تعزيــز إن  )أ(  
 وضـع  هبـدف  وذلـك  العدالـة،  إىل اووصـوهل  للمـرأة  اإلنسان حقوق لكفالةو املرأة، ضد لعنفل

 سـاعدت  اهلنـد  يف منحـة  االستئمايناألمم املتحدة    صندوق قدم فقد .العقاب من تلإلفال حد
ــل وضــع علــى Lawyers’ Collective جتمــع احملــامني   يف ئيالقــضا اجلهــاز ملــساعدةعملــي  دلي

 وشــاركت  .٢٠٠٥لعــام  محايــة املــرأة مــن العنــف املــرتيل      لقــانون  تأييــده  و هتفــسري  توحيــد
 يفمـشاركة وثيقـة      القـضائي،  لتدريبل اهلند يف األول عهدامل وهي الوطنية، القضائية األكادميية
 األحكــام إصــدار يف معــروف ســجل مهلــ العليــا احملكمــة مــن قــضاة جانــب إىل الــدليل، إعــداد
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ــان، يفو .اجلديــد القــانون مبقتــضى ــادرةأعقبــت  بوت األمــم املتحــدة  صــندوق مــن مدعومــة مب
 اإلجـراءات  بـشأن  ٢٠٠٦ عـام   يف جريـت أ وطنيـة  مـشاورات  عـن منبثقـة    توصيات االستئماين
 وحمكمـة  الـشرطة  مـع  اللجنة الوطنية للمرأة والطفل    وتعاونت .الطفلو لمرأةل املراعية القضائية
 وتـشجيعهم الضحايا   اتخصوصي مايةحل مغلقة وحماكمات حتقيقات جراءعلى إ  امللكية العدل
 للتـدريب طقـة إداريـة     من ٢٠ مـن  الـشرطة  وعناصـر  القـضاة  وخـضع  .اجلـرائم  عن اإلبالغ على
ــة احلكومــة مــسؤويل أن كمــا .املــرأة ضــد العنــف وإهنــاء اجلنــسني بــني املــساواة علــى  املركزي
 تــهمخط يف األمهيــة البالغــة العمــل جمــاالت مــن جمــاال املــرأة ضــد العنــف إهنــاء مــن آلنا جعلــوا
  ؛العاشرة اخلمسية
 ســــتجابةاال خــــالل مــــن القــــوانني طبيــــقت الــــشاملة اخلدمــــة منــــاذج تــــدعم  )ب(  

ــاتل ــددة الحتياجـ ــساء املتعـ ــحايا للنـ ــف ضـ ــا، يفو .العنـ ــت ألبانيـ ــة قامـ  Refleksione رابطـ

Association، احملليـة  لـسلطات ل تاجتماعـا  عقدب االستئماين،األمم املتحدة    صندوق من بدعم 
 .املـرتيل  لعنـف ا عاجلـة مل حمليـة  جمـالس  إلنـشاء  بلـديات  مخـس  يف القضائيني واملسؤولني والشرطة

مـن   االسـتجابة  ضـمان  طريـق  عـن  متكامـل،  يجمتمعـ  إحالـة  منـوذج  تجربةب اجملالس هذه تقومو
 ،ونحمليــ ونميــسر ويــشارك .املــرتيل العنــف ملناهــضة وطينالــ قــانونلل وفقــامتعــددة،  قطاعــات
ــشؤون العمــل وزارة مــن بــدعم ــة وال ــة يف الفــرص، وتكــافؤ االجتماعي إقامــة و اجلمهــور توعي

 طائفـة  وتقـدمي  حلمايـة ا تـوفري  أجـل  مـن  أوامـر  إصـدار  لرصد ليةاحمل القدرات وتنمية الشراكات
عامـة   توعيـة  محلـة  انطالق وزراءال رئيس وأعلن .والقانونية والصحية االجتماعية اخلدمات من

  وإبرازه؛ املشروع تأثري زيعزت من ستزيد وطنية
ــوفر  )ج(   ــهج ي ــات جلمــع وحــدامل الن ــسياسات لوضــع األســاس البيان ــربامج، ال  وال

 وتقـدم  .املـرأة  ضـد  لعنـف ا بإهنـاء  الوطنيـة  االلتزاماتب الوفاء حنو احملرز التقدم رصد من كنومي
قـوق  حلملعلومـات والتوثيـق   اركـز   مل دعمالـ  اجلزائر يف االستئمايناألمم املتحدة    صندوقل مبادرة

 ةمــونظم إقامــة هبــدف ةخمتلفــ مواقــع يف مؤســسات ســت بــني مــعاجل أجــل مــن ،املــرأة والطفــل
 مبـادرة  تـشكيل  علـى املنظومـة    ههـذ  ساعدتـ و .املـرأة  ضـد املتعلقة بالعنف    لمعلوماتل مشتركة
 اجلنــوب، بلــدان بــني التعــاون إطــار يفو .واملــرأةحبالــة العائلــة  املكلفــة الــوزارة قبــل مــن وطنيــة

ــادرة اســتفادت ــا جنــوب يف مب  مــن االســتئماين  األمــم املتحــدة  صــندوق مــن مدعومــة أفريقي
 Gender مؤسـسة  وتعمـل  .املـرأة  ضـد  العنـف  بـشأن  مؤشـرات  لوضـع  يـة الالتين أمريكـا  جتارب

Links رقـم  لوضـع  فريقـي األ للجنـوب  منائيـة اإل اجلماعـة مـع   و بلـدان  ستة يف حمليني شركاء مع 
 ووافقـت  .املنطقـة  يف املـرأة  ضـد  املرتكـب  العنـف  لقيـاس  ومؤشـرات  لألهـداف  بمركّ قياسي
 بـادل ت علـى  سـة جتريبيـة علـى البيانـات املعياريـة،         ، يف إطـار درا    أفريقيـا  جنوب يف الشرطة دائرة

 الـيت  األنـشطة  مكنـت  الكولومبيـة  سواتـشا  بلديـة  ويف .قبل من متاحة تكن مل اليت اإلحصاءات
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 صـندوق  مـن  بـدعم  ،Corporación Centro de Apoyo Popular  الـدعم الـشعيب  مركـز  هبـا  يقوم
 النـساء ترتفـع فيهـا خمـاطر تعـّرض          الـيت  لمنـاطق ل خـرائط  وضـع  مـن  ،االسـتئماين األمم املتحـدة    

 حنـو  بنجـاح  وادفعيـ ل املعلومـات  هـذه  إىل دعاةالـ  واسـتند  .الـشارع  يف والعنـف  اجلنـسي  للعنف
 للـشرطة  مركـز  نـشاء إ التغـيريات  هـذه  وتشمل .اجلديدة البلدية التعمري خطة يف تغيريات إجراء

 قـدرات  لزيـادة  سـيما  وال العـام،  القطاع ملوظفي اجلنسانية والتوعية األسرة قضايابُيعىن حتديدا   
 حاليـا  النـسائية  اجلماعـات  وتقـوم  .العنـف  خمـاطر  تقيـيم  يف جنـساين  منظـور  اتباع على الشرطة

  ؛االلتزامات هبذه الوفاء لضمان وامليزنة للتخطيطاملخصصة  العامة الدورات رصدب
 مهايقـد  اليت املنح نطاق توسيع من السياسية واإلرادة الشراكات نمتكّسوف    )د(  
ــم املتحــدة   صــندوق ــز  االســتئمايناألم ــا تها،اســتداموتعزي ــدم مم ــا يق  جــراءاتإلل حامســا دعم

 غــيريت حنــو نفــسه الوقــت يف الــدفع مــع والفتيــات، النــساء ضــد لعنــفا هنــاءإل املتخــذة فوريــةال
ــة واملمارســات املواقــف ــى التمييزي ــدى عل ــل امل ــي   .الطوي ــنحوال شــك أن متلق ــن امل  مركــز م

ــااالســتئمايناألمــم املتحــدة  صــندوقو  املــساواة يف كييــفروزاردا ومدرســة ، قــد  يف أوكراني
 األســرة، داخــل العنــف علــى للقــضاء القــوانني علــى حتــسينات إدخــال إىل الــدعوة يفجنحــوا 

علـى التعامـل     واحمللـي  املركـزي  املـستويني  علـى  اخلـدمات  مقـدمي  من ٢ ٠٠٠ تدريب جرىو
 املبـادرة  وسـاعدت  . هلـن  يالنفـس  الدعم وتقدمي لعنفاضحايا   النساء حتديد قبيل نم قضايامع  

 الـــشؤون وزارةو والرياضـــة، والـــشباب األســـرة وزارة بـــني التعـــاون إقامـــة يف التوســـطعلـــى 
ــة، ــة غــري واملنظمــات ،اخلــدمات ومقــدمي الداخلي ــى  ،احلكومي ــسيقعل ــة اجلهــود تن  إىل الرامي
األمـم   صـندوق  قـدم  الكـامريون،  يفو .املـشتركة  املوارد تقاسم من االستفادةو العنف مكافحة
مركــز حقــوق اإلنــسان والــدعوة إىل الــسالم، تلــك  هبــا قــام ملبــادرة الــدعم االســتئمايناملتحــدة 
 شـرطة  وحـدات  إنـشاء  أجـل  مـن  الـوطين  لألمـن الوفد العام    مع اتفاق إىل توصلت اليتاملبادرة  
مؤلفـة   شـبكات  الثثـ  أيـضا  املبـادرة  وأنـشأت  .املـرأة  ضـد  العنف حاالت يف للتحقيقمستقلة  

 وقـد  .بـشأنه  التوعيـة و املرأة ضد العنف ملعاجلة تقليدية وسلطات نسائية وقيادات نيصحفيمن  
 بـه  أفـاد  ملـا  وفقـا  الترمـل،  طقـوس  مثـل  الـضارة،  املمارسـات  من احلد يف جناحها املبادرة تثبتأ

  ؛املشروع من نواملستفيد
 املـرأة  ضـد  العنـف  نار املستمر عارتال أّجج حيث ،يةالصومال بونتالند دولة يف  )ـه(  

 .حمــدودا املــشاكل هــذه دةحبــ العــام االعتــراف كــان اإلنــسان، حقــوق انتــهاكألــوان  مــنوغـري  
 املـرأة  شـؤون التنميـة األسـرية و     وزارة ُزّودت االسـتئماين، األمـم املتحـدة      صـندوق  مـن  وبدعم

 معلومـات  لـوزارة ا جمعتف .املرأة ضد املرتكب العنف ورصد البيانات جلمع جديدة قدراتب
 يف األمـن  قـوات  جانـب  مـن  الـصرامة  مـن  املزيـد  إىل صـراحة  دعوةال إىل بونتالند رئيس دفعت
 أقــوى تــشريعات ســن يف النظــر الربملــان أعــضاء مــن طلــبي أن إىلو القائمــة، القــوانني إنفــاذ
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 أيـضا،  الـوزارة  وتقـوم  .الـوزراء  جملـس  أعمال جدول على املرأة ضد العنف إهناء مهمة ووضع
 ،الـشرطة  وضـباط  واجملتمعيـة،  الدينية القيادات مع بالتواصل الفرعية، هامكاتب شبكة خالل من

 مجيـع  حتمـل  وجـوب  علـى  اآلراء يف توافـق حتقيـق   و التوعيـة  أجـل  من ،احمللي اجملتمع ومنظمات
 لقــاءاتعلمــاء الــدين  كبــار ويعقــد .املــرأة ضــد لعنــفا إهنــاء عــن لمــسؤوليةل اجملتمــع شــرائح
 .اإلنــسان حلقــوق الدوليــة املعــايري مــع العرفيــة القــوانني مواءمــة هبــا ميكــن الــيت يفيــةالك لتحديــد
 ذلــك باعتبـار  املـرأة  ضــد العنـف  علـى  القــضاء يف دورهـم مناقـشة   علــى العـشائر  شـيوخ  واتفـق 
 اخلطـوات  لتوجيـه  وطنيـة  عمـل  خطـة  الـوزارة  ووضـعت  .الوطنيـة  املـصاحلة  حمادثـات  من اجزء

 يف مـشارك  كـل  يطبقها أن ينبغي اليت املوحدة التشغيل إجراءات اعتماد ذلك يف مبا املستقبلية،
  .ومجاعات أفرادا له والتصدي املرأة ضد لعنفا منع
 املنح يف إطار الـشباك اخلـاص ملعاجلـة تقـاطع العنـف ضـد املـرأة                  املستفيدون من ويقدم    - ١١

وجهـة  املدمات  اخلـ ) اإليـدز (وفريوس نقـص املناعـة البـشرية ومتالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب                
 :ذين الوباءين التوأمنييواجهن هلالئي النساء ل  العاليةيةتمكينالدمات اخلو

مــن ”دعم صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين منظمــة يــيف االحتــاد الروســي،   )أ(  
  لتقصي الثغرات املوجودة يف نظام املساعدة املقدمة إىل النـساء املـصابات           “األطباء إىل األطفال  

 ضحايا العنف، ال سـيما احلوامـل منـهن أو مـن              الاليت هن  ريوس نقص املناعة البشرية    ف بعدوى
ــال صــغار   ــديهن أطف ــع. ل ــت الحــق ،واجتم ــون ، يف وق ــ ممثل ــة  م ــة االجتماعي ن إدارات احلماي

ــسكي يف ســان بيترســبورغ لوضــع بروتوكــول        ــة كالينين ــة ملقاطع ــشؤون الداخلي ــصحة وال وال
اخلـدمات املقدمـة إىل النـساء ضـحايا العنـف، وإنـشاء             مشترك بني القطاعـات مـن أجـل تنظـيم           

 ويقود حالياً فريق مـشترك بـني القطاعـات        . برنامج تدرييب مشترك بني التخصصات للموظفني     
 ؛ءات التحديد املبكر إىل اإلحاالت تقدمي اخلدمات يف إطار الربوتوكول، من إجراعملية

منظمـة بريكثـرو يف اهلنـد       ولضمان فعالية محالت االتصال اجلماهريي، تعمـل          )ب(  
 فـريوس نقـص املناعـة       حيث تنتـشر عـدوى     ،يف واليات كارناتاكا وماهاراشترا وأوتار براديش     

 معرفـة اجلمهـور بالوبـاء وصـالته بـالعنف            مـدى   الستقـصاء  ، مبعـدالت مرتفعـة    واإليدزالبشرية  
 علـى علـم      يف املائـة مـن املـستجيبني       ٣,٣  علـى سـبيل املثـال، أن       ،وجدت املنظمـة  و. ضد املرأة 

بقانون محاية املرأة من العنف املرتيل، وأن عدم رغبة رجـل مـا يف اسـتخدام الرفـاالت مـن بـني                      
 ة املنحـ  املـستفيد مـن   واسـتقدم   .  ممارسـة اجلـنس     املرأة  لرفض الرجالة لدى   يأقل األسباب مقبول  

ي، ميــذر الرائــدة يف جمــال اإلعالنــات التجاريــة للقيــام، مــن منطلــق خــري آنــد وكالــة أوغيلفــي 
ــاب ــة وســائط اإلعــالم إنت ال علــى الوقــوف ضــد العنــف   ، الــيت حتــث الرجــ قــرع اجلــرس  ج محل

ــة خــالل املــؤمتر الــدويل الــسابع عــشر املعــين باإليــدز، الــذي عقــد يف       .املــرتيل وأُطلقــت احلمل
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 مليـــون شـــخص يف ٥٠علـــى ، ومـــن املتوقـــع أن تـــصل إىل مـــا يزيـــد  ٢٠٠٨ أغـــسطس/آب
 حلمالهتـا الوطنيـة   مواد احلملةرة املركزية لتنمية املرأة والطفل   الوزا والتقطت. الواليات الثالث 

 ؛لغة ٢٣عن طريق وسائط اإلعالم بـ حالياً تقوم بنشرها هي إلهناء العنف ضد املرأة، و

ركز كثري من املبادرات املدعومة مـن صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين يف                ت  )ج(  
 بفعاليـة جـسوراً     دفتـشيّ ستبعدة بشكل خاص،    أنشطتها على حقوق واحتياجات اجملموعات امل     

 مبـادرة يف نيبـال لـدعم حقـوق          قامـت و.  املزيـد مـن املـوارد والفـرص والـوعي           تـوفري  إىلتؤدي  
فــريوس نقــص املناعــة  عــدوى العــامالت املهــاجرات الالئــي يــواجهن خطــر العنــف واإلصــابة ب  

متولـه احلكومـة ومـصرف       من أجل العمالة، الذي      ات شراكة مع مشروع املهار    ، بإقامة البشرية
واسـتفادت مؤسـسة سـاماناتا للمـساواة االجتماعيـة واملـساواة بـني اجلنـسني                . التنمية اآلسـيوي  

 بـني  الـصالت القائمـة   يف جمال دورات لتدريب املدربني تعقدف الكبرية مع املهاجرات،   اخبربهت
 اتروع املهـار  رية واإليـدز ملـوظفي مـش      فريوس نقـص املناعـة البـش      العدوى ب العنف ضد املرأة و   
ووضــعت يف وقــت الحــق منوذجــاً ملنــهاجها اخلــاص يــوفر التــدريب الــتقين  . مــن أجــل العمالــة

 منحـة صـندوق األمـم املتحـدة         ستفيد مـن  وأجرى املـ  . ن الرجال والنساء   م ٨٠ ٠٠٠واملهين لـ   
عامــل مهــاجر يف مخــس مــدن يف اجلــزء   ١ ٥٠٠  توجيهيــة لفائــدةتــدريباتاالســتئماين أيــضاً 

مواصـلة   لمـن أجـ   املأمونـة تشكيل شبكة وطنيـة للـهجرة   لدعم قدم ال، و٢٠٠٨ عاماألول من  
ويف بريو، تساند رابطة مينغا بريو مجاعة ذات خـربة واسـعة يف االتـصال     .  اجملال ذلكالعمل يف   

الثقــايف املتبــادل يف الوصــول إىل اجملتمعــات الفقــرية وجمتمعــات الــشعوب األصــلية واجملتمعــات    
 تعرضـت   للعنف ضد النساء وفريوس نقص املناعة البشرية فحـسب، بـل           تعرضاليت ال ت  الريفية  
 تـدريب الطـالب     قـد صـاحبت   و.  جهود التوعية الـسابقة     قبل  لإلمهال من   من غريها  أكثرأيضاً  

 .شــعيب علــى عــرض إذاعــي ة جديــدبرجمــة مدرســة ريفيــة يف مقاطعــة لوريتــو ٢٤ واملعلمــني يف
 لتوجيـه    ُتـستخدم  ي من خالل رسائل ُتقـرأ علـى اهلـواء          إىل مشاركة اجملتمع احملل     العرض دعويو

ويــصل .  تنفيــذ املــشروع مــدة رســالة خــالل٥ ٠٠٠ حــوايل  وصــلت وقــدمواضــيع الربنــامج
ــاً إىل  ــرض حالي ــن طــالب   ٨٩ الع ــة م ــاف يف املائ ــيص    األري ــى تقل ــساعد عل ــا ي ــو، مم  يف لوريت

احلاجـة إىل   بعيـة عالقـاهتم، و    أهنـم أكثـر وعيـاً بنو       الطالب   ويذكر. الفجوات اإلعالمية الواسعة  
 . احلياة دون عنف يفقباحلاستخدام الرفاالت، و

  
 توسيع املشاركة

ىل حـشد شـراكات واسـعة       إ مهمـة القـضاء علـى العنـف ضـد النـساء والفتيـات                تستند  - ١٢
. التـزام جمموعـة متزايـدة مـن اجلهـات الفاعلـة           أطـراف معنيـة عديـدة وحتقيـق         النطاق وحتالفات   
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 يف حـشد    ةراً حموريـ  ادوأ املـنح    املستفيدون من ، يؤدي    أعاله ١١ و   ١٠فقرتني  الوكما ورد يف    
 . حول مسألة إهناء العنف ضد النساء والفتياتاألطراف املعنية احمللية والوطنية

 صـندوق األمـم املتحـدة        أساسـيون يف    شـركاء  هـم والدول األعضاء يف األمـم املتحـدة          - ١٣
 معنيـة رئيـسية تقـدم توجيهـات         أطرافـا  بـه بوصـفها      االستئماين من خالل الدور الـذي تـضطلع       

 ويـشارك ممثلـو     .ات علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل        ودعماً رفيعـي املـستوى يف جمـال الـسياس         
 بـشأن صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين           للتوعيةالدول األعضاء أيضاً يف املبادرات اإلعالمية       

فعلـى  .  إلهنـاء العنـف ضـد النـساء والفتيـات           واالسـتراتيجيات الفعالـة    املستجدةاملسائل  بشأن  و
، رئـيس مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة، وعبـد اهللا واد،      كيكـوييت سبيل املثال، كـان جاكايـا مريـشو        

وق األمـم   دملـة صـن   حب التحقاالرئيسني األولني من بني رؤساء الدول اللذين         ،)١(رئيس السنغال 
 مـن محلـة األمـني العـام     ، وهـي جـزء  “ املـرأة قل ال للعنف ضد”تحدة اإلمنائي للمرأة املعنونة    امل

، اليت تـدعو إىل الـدعم العـام وزيـادة املـوارد            “إهناء العنف ضد املرأة   من أجل   لنتحد  ف”املعنونة  
 رئيـساً ورئـيس     ٢٨ وانـضم أيـضاً إىل احلملـتني      . املقدمة إىل صندوق األمم املتحـدة االسـتئماين       

ن اإلمنـائي التأكيـد عالنيـة علـى تعهـده بـدعم              اهلولنـدي للتعـاو    الـوزير وكـرر    .)٢(آخرينوزراء  
 مــن األهــداف اإلمنائيــة ٣  اهلــدف بطــلصــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين عنــد تلقــي مــشعل

لأللفية، وهي مبادرة من وزارة خارجية الدامنرك حلفز االلتـزام باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني              
 لـصندوق األمـم     ة الرئيـسي  ةاملاحنـ اجلهـات   اً   أيض ي املتحدة ه   يف األمم  عضاءالدول األ و .)٣(املرأة

، قدمت حكومـات أسـبانيا وأسـتراليا وأيرلنـدا والربازيـل            ٢٠٠٨ في عام ف. املتحدة االستئماين 
وترينيـــداد وتوبـــاغو ومجهوريـــة كوريـــا وســـلوفينيا وفنلنـــدا وليختنـــشتاين والنـــرويج والنمـــسا 

 .وهولندا والواليات املتحدة األمريكية تربعاهتا

لقطاع اخلاص دور هام يضطلع به يف إهناء العنف ضـد النـساء والفتيـات، لـيس مـن                   او  - ١٤
ناحية األعمال اخلريية فحـسب، بـل أيـضاً مـن خـالل وضـع سياسـات املـوظفني، أو اسـتخدام                    

__________ 
  . وزيرا يف احلكومة٢٣ وقع أيضاً رئيس وزراء السنغال، الشيخ حادجيبو سوماري و  )١(  
, ليـــشيت -  والربتغـــال وبنمـــا وبوليفيـــا وبـــريو وتيمـــور وأيـــسلندااألرجنـــتني وأســـبانيا وإكـــوادور وأنـــدورا   )٢(  

سليمان واجلمهورية الدومينيكية والسلفادور وشـيلي وغانـا وغواتيمـاال والـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية                 وجزر
  لبنان واملكسيك وهندوراس واليابانوفنلندا وكوستاريكا وكولومبيا و)  البوليفارية-مجهورية (وفرتويال 

 مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة هــم ممثلــو احلكومــات والقطــاع اخلــاص ٣ اجلهــات املتلقيــة لــشعلة بطــل اهلــدف  )٣(  
خالل اجتماع األمم املتحدة الرفيع    و. واجملتمع املدين ووسائط اإلعالم واملنظمات الدولية من الشمال واجلنوب        

، ســُتقدم كــل االلتزامــات إىل ٢٠٠٨ ســبتمرب/ أيلــول٢٥ اإلمنائيــة لأللفيــة املعقــود يفاملــستوى بــشأن األهــداف 
وللمزيـد  .  من األهداف اإلمنائية لأللفية    3مون، الذي سُيدعى إليقاد شعلة بطل اهلدف         - األمني العام بان كي   

ــوان    ــارة العن / www.mdg3action.um.dk/en/menu/MDG+3+Torch/Torch+Campaignمــن التفاصــيل، يرجــى زي
  .على اإلنترنت
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سون نـ  شـركة جو   وتـدعم . رباتاخلاملـسامهة العينيـة بـ     تقـدمي   ، أو   البارزة للتوعيـة  منافذ التسويق   
ــشباك اخلــاص  ٢٠٠٥ آنــد جونــسون، منــذ عــام   ــرأة   بالــصالت املعــين، ال  بــني العنــف ضــد امل

، ٢٠٠٨  ويف عـام   . دوالر يف الـسنة    ٧٠٠ ٠٠٠ وفريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز مببلـغ          
 متكـني   لتـشجيع  شـراكة بـني القطـاعني العـام واخلـاص             عـن قيـام    أعلنت شركة أفون بروداكت   
ليـون دوالر لـصندوق األمـم املتحـدة        خـصص مبوجبـها مبلـغ م       ،املرأة وإهنـاء العنـف ضـد املـرأة        

دمت كمــا قُــ.  مــن القطــاع اخلــاص علــى اإلطــالقمفــرداالســتئماين، وهــو أكــرب تــربع ســنوي 
ــام ــاور، و  مـــن قبـــل٢٠٠٨ تربعـــات يف عـ ــا إنترناشـــونال الـــيت   شـــركة تـــاغ هـ ــة زونتـ منظمـ

سة ، ومؤســ)٤(تــستهدف الــربح، واللجــان الوطنيــة لــصندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة  ال
 .السينما من أجل السالم، ومؤسسة األمم املتحدة

ــم املتحــدة،          - ١٥ ــوم شــراكات األم ــى مفه ــبين عل ــم املتحــدة االســتئماين م وصــندوق األم
وكالـة مـن وكـاالت     ٢٠ مـا يزيـد علـى    ضطلع بـه يـ  من خالل الدور التنـسيقي الـذي       املكفولة

الوكـاالت علـى الـصعيدين العـاملي        األمم املتحدة األعضاء يف جلان تقييم الربامج املشتركة بـني           
 أعـضاء جلـان تقيـيم الـربامج علـى الـصعيدين             كـان مـن بـني     ،  ٢٠٠٨ ويف عام . ودون اإلقليمي 

شـعبة النـهوض    : العاملي ودون اإلقليمي، باإلضـافة إىل صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة               
ماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ؛        باملرأة؛ واللجنة االقتصادية ألفريقيـا؛ واللجنـة االقتـصادية واالجت         

ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة؛ ومنظمـة العمـل الدوليـة؛ ومفوضـية األمـم املتحـدة            
متالزمـة  /حلقوق اإلنسان؛ وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقـص املناعـة البـشرية              

حــة التــصحر؛ وبرنــامج األمــم ؛ واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكاف)اإليــدز(نقــص املناعــة املكتــسب 
ــامج ا      ــة؛ وبرن ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــائي؛ ومنظمــة األم ــم املتحــدة  املتحــدة اإلمن ألم

؛ ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني؛ ومنظمــة األمــم املتحــدة   للمــستوطنات البــشرية
مم املتحـدة للـسكان؛     ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛ وصندوق األ       ; للطفولة

وبرنــامج األغذيــة العــاملي؛ ومنظمــة الــصحة العامليــة؛ والبنــك الــدويل؛ ومبــادرة األمــم املتحــدة   
ويــضم أعــضاء جلنــة تقيــيم الــربامج أيــضاً ممثلــي . ملكافحــة العنــف اجلنــسي يف حــاالت الــصراع

 .)٥(منظمات غري حكومية رائدة وغريهم من اخلرباء

__________ 
  . وإيطاليا والنمسا والواليات املتحدة األمريكيةأيسلندا  )٤(  
 هــؤالء ممــثلني مــن منظمــة األم ومنظمــة الــسبيل ومنظمــة العفــو الدوليــة ومركــز  يــضمعلــى الــصعيد العــاملي،   )٥(  

 ممثلني من أوكـسفام    نيضموالقيادات النسائية العاملية ومنظمة رصد حقوق اإلنسان؛ وعلى الصعيد الوطين،           
ومؤسسة اجملتمع املفتوح ومؤسسة هاينريش بـول واملنظمـة النروجييـة للمـساعدة الـشعبية وصـندوق األعمـال              

  .الطارئة
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توسـيع مـشاركة     علـى     صندوق األمم املتحدة االستئماين    عمليف السنوات األخرية،    و  - ١٦
وكاالت األمم املتحدة يف عمليات اختاذ القرارات بغية تعزيز زيادة االمتالك يف منظومة األمـم               

ويف السابق، كانت القرارات تتخذ على الصعيد العاملي فقط، من خـالل جلـان    . املتحدة ككل 
 مقـر صـندوق األمـم املتحـدة         الـيت يـدعو إىل اجتماعهـا       تقييم الربامج املـشتركة بـني الوكـاالت       

 إشـراك  مـن أجـل  ، طُبقـت الالمركزيـة يف تنفيـذ العمليـة          ٢٠٠٥ ويف بداية عام  . اإلمنائي للمرأة 
لجان تقييم الربامج املشتركة بني الوكاالت على الصعيد دون اإلقليمـي الـيت يـدعو إىل                نشيط ل 

، اجتمعــت جلــان تقيــيم  ٢٠٠٨ ويف عــام. لمــرأةاجتماعهــا صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي ل 
الربامج املـشتركة بـني الوكـاالت علـى الـصعيد دون اإلقليمـي يف األردن وإكـوادور والربازيـل                    
وبربادوس وتايلند ومجهورية نيبال الدميقراطيـة االحتاديـة وجنـوب أفريقيـا وروانـدا وسـلوفاكيا                

ــا واملغــرب وا    ــا وفيجــي وكيني ــسنغال وســرياليون وغان ــة  . ملكــسيكوال ــضاً يف عملي وشــارك أي
ــة منــسقني مقــيمني لألمــم املتحــدة   )٦(التقيــيم ــزال صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي   . ثالث وال ي

تكـشف املزيـد مـن الفـرص        للمرأة، بوصفه مدير صندوق األمم املتحدة االستئماين للمـرأة، يس         
عزيـز فعاليـة صــندوق    األمـم املتحـدة وفريــق األمـم املتحـدة القطــري يف ت     كـل مــن لتوسـيع دور 

 .األمم املتحدة االستئماين وأثره، ال سيما على الصعيد القطري
  

 ضمان الكفاءة

يعزز صندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين، بوصـفه آليـة مـشتركة بـني الوكـاالت تابعـة                      - ١٧
لألمم املتحدة، االتساق يف استراتيجيات الربامج إلهناء العنف ضد النـساء والفتيـات، ويـساعد               

وكــل هـذه الوظــائف تتفــق مــع  . علـى مجــع املــوارد العامليـة وتتبعهــا، ويقــوي الرصـد واملــساءلة   
 واملـساءلة املتبادلـة احملـددة يف إعـالن بـاريس بـشأن              ،مبادئ املواءمـة، والتنـسيق، وإدارة النتـائج       

 .٢٠٠٥ فعالية املعونة لعام

على هياكـل أساسـية دنيـا    ويعتمد صندوق األمم املتحدة االستئماين، يف كل عملياته،    - ١٨
ــصعيد        ومــالك مــوظفني هزيــل حبيــث يوجــه أقــصى قــدر مــن املــوارد إىل تقــدمي املــنح علــى ال

ــوارد مباشــرة إىل   . القطــري ــك، توجــه امل ــن وباإلضــافة إىل ذل ــشركاء م ــ ال ــة ات احلكوم  احمللي
ئماين، وعملية تقيـيم املـنح الـيت جيريهـا صـندوق األمـم املتحـدة االسـت              . ومنظمات اجملتمع املدين  

 والعــاملي، قليمــي علــى الــصعيدين دون اإل إشــراكا فعــاالوكــاالت األمــم املتحــدةُتــشرك والــيت 
.  القائمــة واألولويــات الوطنيــةاملبذولــةتــسمح أيــضاً بإنــشاء روابــط مــع جهــود األمــم املتحــدة 

__________ 
  .إكوادور وبريو وكولومبيا  )٦(  
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ويــساعد هــذا اهليكــل الالمركــزي والقــائم علــى املــشاركة بــشكل كــبري علــى ضــمان مطابقــة   
 .موال لقدرات خمتلف البلدان واملناطق واحتياجاهتاختصيص األ

االنتقال إىل منح أكـرب  فإن  منو موارد صندوق األمم املتحدة االستئماين،        استمرارومع    - ١٩
بينمـا كـان    ف. يف إدارة الـصندوق   للمـوارد   يـسمح باسـتعمال أكثـر كفـاءة          حجماً وأطـول مـدة    

ــة يف الـــسنوات الـــسابقة هـــو  ر ملـــدة ســـنتني، فـــإن املـــنح منـــذ   دوال٥٠ ٠٠٠ متوســـط املنحـ
ــراوح بــني  تقــدم مبــا ٢٠٠٧ عــام  دوالر ملــدة ســنتني إىل ثــالث  ٣٠٠ ٠٠٠ و ١٠٠ ٠٠٠  يت

 مليـــون دوالر ملـــدة ســـنتني إىل ثـــالث إىل املـــنح  بعـــض، وصـــلت٢٠٠٨ ويف عـــام. ســـنوات
 املــنح وإقــرارهم املــستفيدين مــنولــذلك فــإن الوقــت والعمــل الالزمــني الســتعراض  . ســنوات
ار املتوقعـة    أكثر فعالية من ناحية التكـاليف بالنـسبة إىل النتـائج واآلثـ              أصبح م ودعمهم ورصده

 .نطاقاً من املبادرات األوسع
  

  وتنمية القدراتاملعارفتوليد 

 اسـتراتيجيات ميكـن تكرارهـا إلهنـاء العنـف ضـد النـساء والفتيـات،                 بداية ظهـور  رغم    - ٢٠
 االسـتراتيجيات  عـن  ويف املتنـاول ود أدلـة منتظمـة    عدم وجـ    القائمة فإن من التحديات الرئيسية   

ركــز علــى دوره يف توســيع قاعــدة يلــذلك فــإن صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين . الناجحــة
، اعتمـد   ٢٠٠٨ ويف عـام  . املعارف العامليـة للنـهج الفعالـة إلهنـاء العنـف ضـد النـساء والفتيـات                

مــن  والتقيــيم واملعــارف لتعزيــز نظمــه دارة الرصـد إل اصـندوق األمــم املتحــدة االســتئماين إطــار 
 .توليد املعارف والتقاطها ونشرها من خالل زيادة االستثمار يف الرصد والتقييمأجل 

ويـــستثمر صـــندوق األمـــم املتحـــدة االســـتئماين يف توليـــد دروس جديـــدة للمعـــارف    - ٢١
 سـبيل املثـال،   فعلى. وااللتقاط من شأهنا أن تعزز تكرار مناذج التدخل الناجحة وتوسع نطاقها          

يتم التشديد بشكل خاص، يف إطار شباك فريوس نقص املناعة البـشرية واإليـدز، علـى ضـمان                  
وسيدعم صندوق األمم املتحـدة االسـتئماين العمليـة ملـدة ثـالث             . خطة صارمة للرصد والتقييم   

ويف هنايــة التجربــة . ســنوات ويكفــل تيــسر الــدروس املــستفادة وتقاســهما علــى نطــاق واســع   
 إىل إنتـاج أداة للـتعلم والربجمـة املـستندين           االستئماينذجية، يهدف صندوق األمم املتحدة      النمو

 للـصالت سـتراتيجيات التـصدي   ال فعـال ال االسـتخدام من أجل إىل األدلة على النطاق القطري   
 .بني العنف ضد املرأة وفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز

  
 حشد املوارد    

إىل التـصدي للعنــف ضـد املــرأة،   بــادرات الراميـة  ملامتويـل   يف دة زيـا  بـشكل عــام هنـاك   - ٢٢
يدل علـى ذلـك النمـو الـسريع لقاعـدة مـوارد صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين خـالل                        كما
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ــية  ، تلقـــى صـــندوق األمـــم املتحـــدة  ٢٠٠٤ و ١٩٩٦ فـــبني عـــامي. الـــسنوات القليلـــة املاضـ
  وبالنــــــسبة.  دوالريــــــنيمال ١٠  شــــــيئاً مــــــا عــــــنتربعــــــات إمجاليــــــة تقــــــلاالســــــتئماين 

 مليــون ٤٠ ، بلــغ إمجــايل التربعــات، مبــا فيهــا التعهــدات، مــا جمموعــه  ٢٠٠٨-٢٠٠٥ للفتــرة
 مليــون دوالر ٢٢  كــان لــدى صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين     ٢٠٠٨ ويف عــام. دوالر

 االحتياجـات والطلبـات الكـبرية    دونغـري أن زيـادة التربعـات الـسنوية مـا زالـت            . تقدمي املـنح  ل
ال يــزال  صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين كــان، ٢٠٠٨ ويف عــام. علــى األصــعدة القطريــة

. مـن طلبـات   فيمـا تلقـاه    مليـون دوالر  ٥٢٥  أكثر من أربعة يف املائة من الـ       قادر على تلبية   غري
بغيـة  النطـاق   ولتلبية الطلب املتزايد، يبحث صندوق األمم املتحدة االستئماين عـن دعـم واسـع               

، يف إطـار محلـة      ٢٠١٥  مليون دوالر كحـد أدىن حبلـول عـام         ١٠٠ دفه السنوي البالغ  حتقيق ه 
  .“لنتحد إلهناء العنف ضد املرأةف”

  
  ٢٠٠٨دورة تقدمي منح صندوق األمم املتحدة االستئماين لعام     

ــداءات لتلقــي مقترحــات للحــصول علــى مــنح مــن صــندوق األمــم        - ٢٣ تــصدر ســنويا الن
وينبغـي أن تكـون املبـادرات       . الل عمليـة اختيـار مفتوحـة وتنافـسية        املتحدة االسـتئماين مـن خـ      

متمحورة حول حقوق اإلنـسان ومـستجيبة ألهـداف املـساواة بـني اجلنـسني، مبـا يف ذلـك مـن                      
خالل معاجلة القواعد غري املتكافئة بني اجلنسني واليت تتـسبب يف ارتكـاب العنـف ضـد النـساء                   

 علــى الوصــول بوجــه خــاص إىل الفئــات املهمــشة وينبغــي أن تكــون شــاملة وتركــز. والفتيــات
وينبغـي أن تـسعى إىل إقامـة شـراكات          . احملرومة من خالل ُنهج تـالءم خمتلـف االحتياجـات          أو

ولتحقيق االستخدام األمثل للمـوارد، ينبغـي هلـا أن          . متعددة القطاعات، وتوليد املعرفة وتبادهلا    
ويؤكـد  .  والتقيـيم املنـهجيني والـشاملني      تقدم الـدليل علـى مـا هـو صـاحل، وتـستثمر يف التوثيـق               

صندوق األمم املتحدة االستئماين على االبتكار واالستثمار على الصعيد احمللـي، حيـث تكـون               
كما أنه يؤكد على إمكانية زيادة وتكرار املبادرات الناجحة واملـستدامة،           . احلاجة إليهما أمس  

  . وطنيةواحلاجة إىل ربط املبادرات اجملتمعية باألولويات ال
، أصدر صندوق األمم املتحدة االستئماين نـداءه الثالـث عـشر لتقـدمي          ٢٠٠٨ويف عام     - ٢٤

. مقترحات لدعم تنفيذ القـوانني والـسياسات وخطـط العمـل املتعلقـة بإهنـاء العنـف ضـد املـرأة                    
، “مواجهـة حتـدي التنفيـذ وتوسـيع النطـاق         ”: وتندرج املقترحـات الـواردة يف إطـار فئـتني مهـا           

ــا” و ــتعلم احملفــزة واملبتكــرة مب ــة    . “درات ال ــة األمــم املتحــدة القطري وألول مــرة، دعيــت أفرق
 إىل تقـدمي طلبـات للحـصول    )٧(العاملة يف تنسيق وثيق مع األطراف املعنية على الصعيد الـوطين      

__________ 
ين هذا القرار أوصت به جلنة تقييم املشاريع املشتركة بني الوكاالت والتابعة لصندوق األمم املتحدة االستئما                )٧(  

  .وأقرته اللجنة االستشارية لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة كقرار جترييب



A/HRC/10/43
E/CN.6/2009/10

 

14 08-66138 
 

على املنح املقدمة من الصندوق االستئماين، وهو تعـبري آخـر عـن االلتـزام بتعزيـز تعـاون األمـم                     
  . ن أجل وضع حد للعنف ضد النساء والفتياتاملتحدة م

ومنحـت جلـان تقيـيم الـربامج مبلغـا          .  مـذكرة مفاهيميـة    ١ ٠٦٨وقد ورد ما جمموعـه        - ٢٥
ومــن بــني اجلهــات الــيت .  بلــدا وإقليمــا٣٨ مبــادرة يف ٢٨ مليــون دوالر إىل ٢٢تارخييــا قــدره 

وأفرقــة )  يف املائــة٦٥(يــة واملنظمــات غــري احلكوم)  يف املائــة٨(تلقــت هــذه املــنح احلكومــات 
ــة        ــة يف إطــار شــراكة مــع احلكومــات واملنظمــات غــري احلكومي ــة العامل األمــم املتحــدة القطري

  ).يف املائة ٢٧(
، مـنح صـندوق األمـم املتحـدة       “مواجهة حتـدي التنفيـذ وتوسـيع النطـاق        ”وضمن فئة     - ٢٦

ــغ   ــتئماين مبل ــنح إىل   ١٤االس ــون دوالر يف شــكل م ــادرة يف ١٦ ملي ــا ٢٦ مب ــدا وإقليم ؛ )٨( بل
مبــادرات الــتعلم احملفــزة  ” يف فئــة )٩( بلــدا١٤ مبــادرة تــشمل ١٢ ماليــني دوالر إىل ٨ومبلــغ 

ــارة واملــشمولة باملــستفيدين     . “واملبتكــرة ــادرات املخت ــضوء علــى املب ــة ال ــة التالي وتــسلط األمثل
  . املنح من

 واملــساواة بــني يف صــربيا، ســتعمل األمانــة اإلقليميــة لــشؤون العمــل والعمالــة   )أ(  
اجلنسني من أجل حتـسني سـبل الوقايـة واحلمايـة وخـدمات الـدعم مـن خـالل زيـادة مبـادرات                   
التعــاون الناجحــة الــيت تــزاوج بــني جهــود مقــدمي اخلــدمات االجتماعيــة والــشرطة وأصــحاب  

ومـن خـالل البحـوث ذات املنحـى         . املهن القانونية والسلطات احمللية واملنظمات غري احلكومية      
لي وتنمية القدرات وبناء التحالفات، ستعزز األمانة القدرات وتوطد الروابط القائمـة بـني              العم

كمـا أهنـا   . القطاعات والروابط املتعددة التخصـصات لـضمان مـساعدة فعالـة ومتاحـة بـسهولة        
ستشمل النساء املعرضات خلطـر العنـف وتلـك اللـوايت تقاسـينه بالفعـل، وستتـضمن إجـراءات                    

 النــساء والفتيــات يف اجملتمعــات احملليــة الفقــرية واملهمــشة، كنــساء املنــاطق  حمــددة للوصــول إىل
  الريفية والالجئات ونساء طائفة الروما واملعوقات؛ 

يف الصني، سيعتمد فريق األمم املتحدة القطري على التجـارب الـسابقة لرفـع                )ب(  
التركيـز بـشكل   مستوى التصدي للعنف املرتيل يف مقاطعات هونـان وغانـسو وسيتـشوان، مـع           

__________ 
االحتاد الروسي، واألرجنـتني، واألردن، وإكـوادور، وبنمـا، والبوسـنة واهلرسـك، وبـريو، وتوفـالو، وتونغـا،                     )٨(  

 ومجهوريـة الكونغـو     وجزر سليمان، وجزر كوك، واجلمهورية العربيـة الـسورية، ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة،              
الدميقراطيــة، ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة، وزامبيــا، وصــربيا، والــصني، وفــانواتو، وكرييبــايت،  

  . ولبنان، ومصر، ونيبال، ونيكاراغوا، واهلند، واليمن
ــامري     )٩(   ــستان، والكـ ــيلي، وطاجيكـ ــورينام، وشـ ــدا، وسـ ــا، وروانـ ــل، وجامايكـ ــا، واألردن، والربازيـ ون، إثيوبيـ

  . وكمبوديا، وليربيا، واملغرب، ومولدوفا، واهلند
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وسـيدعم برنـامج مـشترك      . خاص على األقليات العرقيـة واملـشردين مـن جـراء الزلـزال األخـري              
إجياد منوذج متعدد القطاعات للرد املنهجي على العنف املـرتيل وضـمان زيـادة فـرص احلـصول                  

وعن طريـق العمـل يف إطـار        . على خدمات الدعم، مثل املساعدة القانونية وتعزيز نظم اإلحالة        
شــراكة وثيقــة مــع االحتــاد النــسائي لعمــوم الــصني، ومكتــب األمــن العــام يف وزارات الــصحة    
والعــدل والــشؤون املدنيــة، سيــشجع فريــق األمــم املتحــدة القطــري علــى التــزام سياســي رفيــع   

وسيقوم الفريق القطـري أيـضا      . املستوى العتماد سياسة وتشريعات وطنية بشأن العنف املرتيل       
لعمليــة باعتبارهــا أساســا ملــا ستواصــل الــصني تنفيــذه مــن اإلصــالحات    برصــد وتوثيــق هــذه ا 

  السياسية والقانونية وما ستدعو إىل تنفيذه منها؛ 
ــد، سيــشرع معهــد برومونــدو      )ج(   ــدا وشــيلي واهلن  Promundoيف الربازيــل وروان

واملنظمــات الــشريكة يف تنفيــذ مبــادرة إقليميــة مبتكــرة ستــستخدم التقيــيم الــدقيق لتحديــد          
وسـتركز حلقـات    . الستراتيجيات الفعالة الكفيلة بإشـراك الرجـال يف إهنـاء العنـف ضـد املـرأة               ا

العمل التعليمية وأنشطة احلمالت املصممة لتلبيـة االحتياجـات يف كـل بلـد علـى القـضاء علـى                    
املفــاهيم التقليديــة للــذكورة والرجولــة، وتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني والبــدائل غــري العنيفــة،    

ــة يف املواقــف والــسلوك   والتــش ــز علــى   . جيع علــى إحــداث تغــيريات إجيابي ومــن خــالل التركي
 وفقـا ملـا أفـاد بـه بـني الرجـال             -أساليب التقييم ملعرفة التغيريات الفعليـة يف املواقـف والـسلوك            

 سيجّمع املعهد دروسا قيمة ويقدم مسامهة متـس احلاجـة إليهـا يف قاعـدة املعرفـة                  -وشريكاهتم  
وسُتنــشر نتــائج التقيــيم علــى نطــاق واســع مــن خــالل حتــالف   . هــذا اجملــال احليــويالعامليــة يف 

MenEngage       ومن بني شـركاء معهـد برومونـدو يف         .  منظمة ٤٠٠، وهو شبكة تضم أكثر من
الواليـات  (، ومنظمة موارد الرجـال الدوليـة        )اهلند(املناطق األربعة املركز الدويل لبحوث املرأة       

) الــذكورة واملــساواة بــني اجلنــسني/الــصحة والثقافــة (CulturaSalud/EME، ومنظمــة )املتحــدة
ومركز موارد الرجال يف رواندا وشبكة إشراك الرجـال يف          ) اهلند (Sahayog، ومنظمة   )شيلي(

  ؛ )رواندا(، ومنظمة موارد الرجال الدولية )رواندا(حتقيق املساواة بني اجلنسني 
امن مـع النـساء الرائـد يف الـدفاع عـن         يف املغرب، سيوسع املعهد الوطين للتـض        )د(  

ــتم       ــوايت ي ــز اإلدمــاج االجتمــاعي لألمهــات غــري املتزوجــات والفتيــات الل حقــوق املــرأة وتعزي
استغالهلن كخادمات يف املنازل، يف ظـروف تعـاين فيهـا اجملموعتـان علـى الـسواء مـن اإلقـصاء                   

 احلمايــة القانونيــة وسيــسعى املعهــد إىل حتــسني ســبل . وتواجهــان أشــكاال متعــددة مــن العنــف 
. هلاتني اجملموعتني واحلد من وصمة العار اليت تلصق هبما يف اجملتمع من خالل محـالت التوعيـة                 

كما أنه سيعمل بصفة مباشرة مع األمهات العازبات والفتيات اللوايت يعملـن يف املنـازل لـدعم       
، والعــودة إىل  مــن خــالل العمــل والتــدريب للمجموعــة األوىل  -إعــادة إدمــاجهن يف اجملتمــع  

وســيتم جتريــب وحــدة منوذجيــة لتوجيــه األمهــات غــري   . املدرســة واألســرة للمجموعــة الثانيــة 
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املتزوجات وإعادة إدمـاجهن مهنيـا، وسـتكرر هـذه التجربـة يف مخـس منظمـات أخـرى تعمـل                     
وستـساعد الـشراكات مـع مجعيـات القطـاع اخلـاص علـى حتديـد                . على إهناء العنف ضد املـرأة     

  لتدريبية وتعزيز مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات ضمن جمتمع األعمال؛ االحتياجات ا
ــاريو،       )هـ(   ــد، وروسـ ــي، باهلنـ ــدة، ودهلـ ــا املتحـ ــة ترتانيـ ــسالم، جبمهوريـ يف دار الـ

بــاألرجنتني؛ وبتروزافودســك، باالحتــاد الروســي؛ ســترد منظمــة املــرأة يف املــدن الدوليــة علــى    
ففـي ظـل   . ة وترية التحضر الذي تشهده مجيع أحناء العـامل     التحديات اليت تفرضها طبيعة وسرع    

تزايد اجلرائم والعنف، تواجه النساء بشكل متزايد اخلوف من العنف اجلنـسي باعتبـاره هتديـدا                 
واعتمــادا علــى املعرفــة املتاحــة وباســتخدام جمموعــة متنوعــة مــن    . مــستمرا لتنقلــهن ورفــاههن 

 املـساواة بـني اجلنـسني واالسـتبعاد يف األمـاكن            الوسائل، سترسم املنظمـة خريطـة شـاملة لعـدم         
العامة وتقاطعه مع العرق والطائفة والـدين ووضـع املهـاجرة يف أربـع مـدن متوزعـة علـى أربـع                  

كما أهنا ستحدد السياسات والربامج الفعالة اليت تسعى من أجل حتقيق قدر أكـرب مـن                . قارات
االشـــتراك مـــع احلكومـــة واملنظمـــات  وستـــسهم هـــذه يف القيـــام بأعمـــال جتريبيـــة ب . املـــساواة

ــرم حــق مجيــع النــاس يف العــيش والعمــل       غــري ــة الــيت تــسعى إلنــشاء مــدن جامعــة حتت احلكومي
  والتحرك من دون خوف وال حواجز؛ 

أخذت تربز استراتيجيات مشتركة يف البلدان اليت حصل فيهـا الـشركاء علـى               )و(  
كـامريون، وكمبوديـا، وطاجيكـستان،      ففي األردن، وإكوادور، ومجهورية مولـدوفا، وال      . منح

ستقيم اجلهات املتلقية للمنح مزيدا من املراكز النموذجيـة لتوجيـه االهتمـام إىل ضـحايا العنـف         
ويف البوسنة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة،         . القائم على التحيز اجلنسي   

 منـاذج االسـتجابة املتعـددة القطاعـات         ونيبال، واهلند، ستقيم اجلهات املتلقية للمـنح مزيـدا مـن          
توفـالو، وتونغـا، وجـزر      (ويف منطقة احملـيط اهلـادئ       . لضحايا العنف القائم على التحيز اجلنسي     

، ويف بنما وبريو، ستقيم اجلهـات املتلقيـة   )سليمان، وجزر كوك، وفانواتو، وكرييبايت، وغريها 
ــصدي لل     ــدين للت ــزز تلــك    للمــنح شــراكات مــع احلكومــات واجملتمــع امل ــرأة وتع عنــف ضــد امل

ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية وزامبيا، سـتعاجل اجلهـات املتلقيـة للمـنح ظـاهرة                . الشراكات
ويف إكـوادور ولبنـان     . اإلفالت من العقـاب عـن طريـق التوعيـة وتنميـة قـدرات جهـاز القـضاء                 

عمـل مـع الرجـال      وليربيا، ستعكف اجلهات املتلقية للمـنح علـى سـبل الوقايـة إمـا عـن طريـق ال                  
ويف جامايكــا ونيكــاراغوا، ستــسخر اجلهــات . والفتيــان أو تعزيــز الــتمكني االقتــصادي للمــرأة

املتلقية للمنح نفوذ وسائط اإلعالم والفنون من أجل تشجيع أنواع الـسلوك واملواقـف املنـصفة                
. دارسويف الكامريون، ستتصدى جهة متلقية للمـنح للعنـف ضـد الفتيـات يف املـ               . وغري العنيفة 

. ويف إثيوبيا، سـتقوم جهـة متلقيـة للمـنح بتعبئـة اجملتمعـات احملليـة ملكافحـة املمارسـات الـضارة                     
  . ويف سورينام، ستضع جهة متلقية للمنح منوذجا للتصدي للتحرش اجلنسي يف مكان العمل
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  الطريق إىل األمام    
-٢٠٠٥ته للفتـرة  مع اقتراب صندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين مـن هنايـة اسـتراتيجي            - ٢٧

. ، جيرى حاليا تقييم خارجي ملعرفة ما ُنفذ من براجمه على الصعيدين العـاملي والقطـري        ٢٠٠٨
وســيحدد التقيــيم مــواطن القــوة والــضعف والتحــديات واالجتاهــات احلاليــة، كمــا ســيقدم          
توصيات استشرافية لتعزيز فعالية دور صندوق األمم املتحدة االستئماين يف وضـع حـد للعنـف                

 اسـتراتيجية جديـدة لـصندوق األمـم املتحـدة       ٢٠٠٩وستوضـع يف عـام      . د النساء والفتيـات   ض
  . االستئماين، تستند جزئيا إىل النتائج اليت توصل إليها التقييم اخلارجي

وسيواصـــل صـــندوق األمـــم املتحـــدة االســـتئماين االســـتثمار يف تعزيـــز نظمـــه لتنميـــة    - ٢٨
وسُتزود اجلهات املتلقية ملنح صندوق األمـم املتحـدة         . رفةالقدرات والرصد والتقييم وإدارة املع    

االستئماين بالتوجيهات وسبل اكتساب املهارات لتنمية قـدراهتم علـى تـصميم الـربامج القائمـة            
وعالوة على ذلك، سيقدم صندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين           . على األدلة ورصدها وتقييمها   

تلقية للمنح من أجـل رصـد املبـادرات وتقييمهـا بـصورة             الدعم التقين واملايل الكايف للجهات امل     
  . منهجية، وهو ما يعزز أيضا التعلم اهلادف ومبادرات التعليم يف بلدان متعددة

ويستثمر صندوق األمم املتحدة االستئماين يف نظام متني لقواعد البيانات علـى شـبكة                - ٢٩
إعـداد التقـارير علـى أسـاس النتـائج      اإلنترنـت سيـساعد علـى مجـع وتنظـيم النتـائج، ممـا يـسهِّل         

ويــساهم صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين، مــن خــالل  . وإجــراء حتليــل شــامل جلميــع املــنح
اســتقاء الــدروس مــن التقــارير والتقييمــات املتعلقــة باجلهــات املتلقيــة للمــنح ونــشرها وجعلــها    

ربنامج الفعالة من أجـل وضـع       متاحة على نطاق واسع، يف قاعدة املعرفة العاملية املتعلقة بنهج ال          
حـد للعنـف ضـد النـساء والفتيـات، ممــا يـؤدي إىل توليـد وإثـراء نظريـات وممارسـات جديــدة،           

ــادة العمــل   وعلــى هــذا النحــو، يتمتــع  . وكــذلك الــدروس املستخلــصة والنمــاذج املعتمــدة لزي
ات صندوق األمم املتحدة االستئماين بوضع فريـد ميكنـه مـن العمـل كمرصـد عـاملي للممارسـ                  

ــائج           ــن النت ــدر م ــصى ق ــق أق ــة وحتقي ــرامج متفوق ــساهم يف وضــع ب ــن مث ي ــئة، وم ــدة الناش اجلي
  . واالستخدام الفعال للموارد

وبواسطة استراتيجية قوية وجريئة والتـزام سياسـي أكـرب وزيـادة يف املـوارد، سيواصـل                   - ٣٠
د للعنــف ضــد صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين العمــل لتحقيــق الرؤيــة املتمثلــة يف وضــع حــ

  . النساء والفتيات وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
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انتقال برامج صندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة املمولـة مـن إطـار التمويـل املتعـدد               
  ٢٠١١- ٢٠٠٨ إىل اخلطة االستراتيجية للفترة ٢٠٠٧- ٢٠٠٤السنوات للفترة 

ــتئماين با   - ٣١ ــافة إىل إدارة الـــصندوق االسـ ســـم منظومـــة األمـــم املتحـــدة، يواصـــل  باإلضـ
صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة االستثمار يف جهود الدعوة وإقامـة الـشراكات والتعـاون            

وُتـدعم  . بني الوكاالت واعتماد النهج الرائدة ملنع العنـف ضـد النـساء والفتيـات والتـصدي لـه              
اليف الـيت يؤمنـها الـصندوق       هذه اجلهود من خالل الصناديق األساسـية وصـناديق تقاسـم التكـ            

وقام الصندوق، اعتمادا على شراكاته وخربته يف الربجمـة ضـمن إطـار التمويـل               . اإلمنائي للمرأة 
ــرة    ــسنوات للفت ــدد ال ــل     ٢٠٠٧-٢٠٠٤املتع ــسبقه مثي ــذي مل ي ــارخيي ال ــزخم الت ــا لل ، واغتنام

النــساء واملتجــسد يف املــستويات الدوليــة والوطنيــة الــيت بلغــت يف وضــع حــد للعنــف ضــد          
إطـالق العنـان لقـوة متكـني     : حيـاة خاليـة مـن العنـف      ”والفتيات، بوضع استراتيجية موضوعها     

ــرة   “ واملــساواة بــني اجلنــسني املــرأة ــه االســتراتيجية للفت ــا خلطت ، تعــرض ٢٠١١-٢٠٠٨، وفق
تفاصــيل التوجيهــات املؤســسية واجملــاالت ذات األولويــة للتعجيــل بــإحراز تقــدم حنــو التــصدي  

  . اقوتوسيع النط
وتشري االستراتيجية إىل اعتزام تكثيف األعمال املستمرة للـصندوق اإلمنـائي للمـرأة يف               - ٣٢

جمال الدعوة والتوعية، واإلصالح السياسي والقانوين، ومعاجلة الصالت بني العنف ضـد املـرأة              
وفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، وتنمية القـدرات لزيـادة سـبل احلـصول علـى اخلـدمات                  

كمــا حــدد الــصندوق اجملــاالت الناشــئة لتكثيــف الربجمــة يف املــستقبل، مثــل . والعدالــة للــضحايا
إدراج موضوع العنف ضد النساء والفتيات يف توجيه السياسة العامة وأطر التمويـل، ومواءمـة               
نظم العدالة الرمسية وغري الرمسية مع املعايري الدولية حلقـوق اإلنـسان، ومعاجلـة العنـف اجلنـسي                  

 حاالت الـرتاع ومـا بعـد الـرتاع، ووضـع هنـج الوقايـة احملـددة اهلـدف، وخباصـة مـع الفئـات                          يف
  .الرئيسية مثل الرجال واملراهقني

  
 بــالعنف ضــد النــساء والفتيــات، مبــا يف ذلــك تتعلــقلربجمــة مــن أجــل قــوانني وسياســات فعالــة ا

 امليزانية للتنفيذمن عتمادات الكافية ختصيص اال

ألمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة دعـم وضـع وإصـالح واعتمـاد وتنفيـذ                  واصل صـندوق ا     - ٣٣
 وسياســات ملعاجلــة العنــف املــرتيل واالعتــداء اجلنــسي واالغتــصاب واملمارســات         تــشريعات

 العـاملي  الـصعيد الضارة، مـن مجلـة أشـكال أخـرى مـن العنـف الـذي يرتكـب ضـد املـرأة علـى                   
م الصندوق الفريـق اإلقليمـي للتـدريب علـى     ففي فيجي وفانواتو مثال، دع .واإلقليمي والوطين

احلقــوق وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف جمــال الــدعوة إىل اعتمــاد مــشاريع قــوانني تتــصل   
ل، ويف تايلند، قدم الصندوق إسهامات تقنية للقانون اجلنـائي املعـدَّ   .بالعنف اجلنسي واجلنساين
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لـزواج، وقـدم الـدعم مـن حيـث اإلصـالح          وهو القانون الذي جيرم حاليا االغتصاب يف إطـار ا         
ــرأة يف باكــستان       ــف ضــد امل ــى العن ــضاء عل ــين بالق ــشريعي للتحــالف املع ــصعيد   .الت ــى ال وعل

ــسانية التابعــة للمجتمــع    املطــرداإلقليمــي، ســاهم التعــاون    للــصندوق مــع وحــدة القــضايا اجلن
وتوكــول املتعلــق اإلمنــائي للجنــوب األفريقــي وحتــالف املنظمــات غــري احلكوميــة يف اعتمــاد الرب 

ويف جنـوب شـرق    .بالشؤون اجلنسانية والتنمية الصادر عن اجملتمع اإلمنائي للجنـوب األفريقـي     
 يف فييـت نـام    آسيا، نظم الصندوق، بالتعاون مع وزارة العمل واملعوقني والـشؤون االجتماعيـة             

 الكنديـة للتنميـة     واللجنة الوطنية املعنية بالنهوض بالفييتناميات، حلقـة عمـل ممولـة مـن الوكالـة              
 -  دول أعــضاء، واليابــان وتيمــور١٠الدوليــة وأمانــة رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا لفائــدة  

ويف منطقـة الـبحريات الكـربى،       .ليشيت بشأن إصالح وتنفيذ التشريعات املتعلقة بالعنف املرتيل       
ارك دعم الصندوق الربوتوكول اخلاص مبنع العنف اجلنسي ضد النساء واألطفـال وقمعـه، وشـ              

ــرار جملــس األمــن       ــة الــيت أســهمت يف اعتمــاد ق علــى الــصعيد العــاملي يف جهــود الــدعوة احلثيث
 . العنف اجلنسي يف حاالت الصراع قضية أمنيةعترب، الذي ي)٢٠٠٨ (١٨٢٠

ــوفري بيانــات ومعلومــات ومعــارف        - ٣٤ ــة علــى ت ــرامج عملي ويتوقــف وضــع سياســات وب
ائي للمرأة، بالتعاون مع احلكومات واجملتمـع املـدين   ويعمل صندوق األمم املتحدة اإلمن .موثوقة

ــة     ــة والكمي ــز مجــع وحتليــل البيانــات النوعي ــدا، وضــع  .وشــركاء آخــرين، علــى تعزي ويف روان
الصندوق إىل جانب اجلامعة الوطنية بيانات خط األساس املتعلقة بـالعنف اجلنـسي واجلنـساين؛            

ار العنـف اجلنـسي واجلنـساين واخلـدمات          بتحديد توزيع معدالت انتش    ، قام  ليشيت -يف تيمور و
ويف  . الـوطين لإلحـصاء  املكتـب  بالتعـاون مـع    إداريـتني تنيقطنوإمكانية اللجوء إىل القضاء يف م

ى لـ عبوروندي، تعاون الصندوق مع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واليونـسكو واليونيـسيف                 
 .إلحــصاءات ومجــع البيانــاتإجــراء تــدريب لفائــدة منظمــات اجملتمــع املــدين والــشرطة علــى ا  

ودعــم الــصندوق املعهــد الــوطين لإلحــصاء واجلغرافيــا واملعلومــات يف املكــسيك بغــرض إنتــاج  
لجنـة االقتـصادية   البالتعـاون مـع   و .تصنيف وحتليل كاملني للجرائم ضد النساء حـسب الواليـة  

ــادئ   ــة آلســيا واحملــيط اهل ــسانيا للدراســات    ، واالجتماعي ــيال جن ــصندوق حتل ــة أجــرى ال املتعلق
لجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة      الاليت أجراهـا كـل مـن اليونيـسيف و          العنف اجلنسي ضد الفتاة   ب

آلســيا واحملــيط اهلــادئ ومنظمــة إهنــاء بغــاء األطفــال يف الــسياحة اآلســيوية يف ســبعة مــن بلــدان  
لـف   وطلـب إجـراء استقـصاء أويل للعـاملني بالتجـارة عـرب احلـدود يف خمت           ،منطقة احمليط اهلـادئ   

 احلـصول علـى بيانـات أوليـة عـن العنـف الـذي تـشهده                 بغـرض املناطق دون اإلقليمية األفريقية     
  .العامالت بالتجارة

العنــف ضــد املــرأة يف األطــر الوطنيــة للتنميــة والتمويــل ولتعزيــز قــضية وميكــن إلدمــاج   - ٣٥
مبثابــة  اخطــط العمــل الوطنيــة املتعلقــة بــالعنف ضــد النــساء والفتيــات بــشكل خــاص أن يكونــ  
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ق اســتجابات منــسقة حقيــمــة إلرســاء املــوارد املؤســسية والتقنيــة واملاليــة املطلوبــة لت   قيِّوســائل
 العمليـات يف عـدد مـن البلـدان، بوسـائل مـن قبيـل اإلسـهام يف         تلـك ويدعم الصندوق  .وفعالة

ويف جورجيـا، دعـم    .وضـع اسـتراتيجية وخطـة وطنيـتني بـشأن العنـف اجلنـساين يف أفغانـستان        
لتعـــايف لوق الــشركاء الــوطنيني يف جمـــال تعمــيم مراعــاة الـــشؤون اجلنــسانية يف ورقــة       الــصند 

االقتصادي واحلد من الفقر، تتضمن بصيغتها املعتمدة يف البيان السياسي للربملـان التزامـا باحلـد      
وتـشتمل اجلهـود اإلقليميـة الـيت      .من املمارسات الضارة ضد املـرأة، مبـا يف ذلـك العنـف املـرتيل     

 الصندوق على إجراء تشاور إقليمي رفيع املـستوى بغـرض وضـع خطـة العمـل اإلقليميـة               يبذهلا
األوىل للقــضاء علــى العنــف اجلنــسي ووضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب يف منطقــة الــبحريات   
الكــربى بالتعــاون مــع اليونيــسيف ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان وصــندوق األمــم  

ويف غــرب  .مــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة األمنظمــة املتحــدة للــسكان وبعثــة 
أفريقيا، أفضت حلقة عمل بدعم من الصندوق ضمت زعماء دينـيني مـسيحيني ومـسلمني إىل               

 .اعتماد خطة عمل تشتمل على معاجلة العنف ضد املرأة

ن ومـ  .ويستلزم تنفيذ القوانني والسياسات ختصيص احلكومة للقدر الكايف مـن املـوارد    - ٣٦
خـالل اجلهــود الــيت يبــذهلا الــصندوق فيمــا خيـص برنــامج امليزنــة املراعيــة للمنظــور اجلنــساين يف   

 يف البوسـنة  ٢٠٠٨جنوب شرق أوروبا، رفعت خمصـصات امليزانيـات اإلقليميـة والبلديـة لعـام              
واهلرسك لفائدة مالجئ ضحايا العنف املرتيل اليت يديرها اجملتمع املـدين يف ظـل متويـل مـشترك                 

ويف  .ول ودائـم لعمليـات املالجـئ بإدخـال تعـديالت علـى القـانون احمللـي املتعلـق بـالعنف          مكف
 Instituto de(بوليفيا، فإن أعمـال الـدعوة الـيت يـضطلع هبـا معهـد التـدريب النـسائي املتكامـل          

Formación Femenina Integral (  بـــدعم مـــن الـــصندوق أدت إىل وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة
ص على ختصيص مـوارد للـربامج الـيت تعـزز املـساواة بـني اجلنـسني وتـوفر             مليزانيات البلديات تن  

 . العنف من النساءلضحاياخدمات 
  

 السياسة الرئيسية وتقدمي اخلدمات واملؤسسات اإلعالمية ملعاجلـة العنـف           اتالربجمة لتطوير قدر  
  ضد النساء والفتيات

قامــة شــراكات معهــا  للــصندوق تــاريخ طويــل يف جمــال تقــدمي الــدعم للحكومــات وإ    - ٣٧
 ينعـ املففي رواندا، قـام الربنـامج    .لتعزيز القدرات يف جمال منع العنف ضد املرأة واالستجابة له

 برنــامج األمــم املتحــدة وبــدعم مــنالــصندوق بقيــادة تعزيــز محايــة املــرأة مــن العنــف اجلنــساين ب
  وأقــام،رينياإلمنــائي بتوســيع نطــاق عملــه مــع قــوات الــدفاع الروانديــة لتــدريب ضــباط عــسك 

مكتبا لتنسيق الشؤون اجلنـسانية داخـل قـوات الـدفاع حيـث أحلقـت بـه مراكـز للتنـسيق علـى                     
ويف ليربيـا،   .الـسودان هـذا التـدخل   وصعيد األلوية والكتائب، وقد استنسخ كل من بوروندي 
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 بكفالـة إدمـاج املمارسـات    اتاألمين علـى احلـصول علـى التزامـ    القطاع عمل الصندوق داخل    
 . هلـا تـصدي ة للنساء يف عملياتـه فيمـا خيـص منـع حـاالت العنـف اجلنـسي واجلنـساين وال           املراعي

ويف بورونـــدي، تعـــاون الـــصندوق مـــع الـــشرطة والقـــضاء لتحـــسني آليـــات احلمايـــة بالنـــسبة 
ــدا الـــدعم  للـــضحايا ــة الـــشؤون اجلنـــسانية املعنيـــة بلـــوزارة ل، وقـــدم يف أوغنـ والعمـــل والتنميـ

ي علـى التـدريب املتعلـق بـالعنف اجلنـسي واجلنـساين لفائـدة               إلضـفاء طـابع مؤسـس     االجتماعية  
 .كافة اجملندين اجلدد يف الشرطة يف املنطقة الشمالية

 غـري احلكوميـة     “مناصرة للمرأة ”ويف قطاع العدل، قام الصندوق بالتعاون مع منظمة           - ٣٨
)Pro-femmes (     بتدريب قضاة جملس احلكماء)Gacaca (      ا العنـف   يف رواندا على معاجلـة قـضاي

كمــا أقــام  .اجلنــسي واجلنــساين، ممــا أدى إىل نقــل مثــل هــذه القــضايا إىل نظــام العــدل الرمســي
النيابـة  يف   وأعـضاء    ة، حيـث قـام بتـدريب قـضا        يف روانـدا  الصندوق شـراكة مـع احملكمـة العليـا          

 العامة وإبراز احلاجة إىل استعراض إجراءات احملاكم بغرض تيـسري إمكانيـة اللجـوء إىل القـضاء                
ويف ليربيا، تعاون الصندوق مـع الـشرطة وسـلطات     . العنف اجلنسي واجلنساينلضحايابالنسبة 

 ومـوظفي احملـاكم القانونيـة لتطبيـق مبـادئ العـدل بـني اجلنـسني علـى قـضايا                    ةالسجون والقضا 
ويف هــاييت، قــدم الــصندوق الــدعم للــوزارة املعنيــة بوضــع املــرأة     .العنــف اجلنــسي واجلنــساين 

 وحدات تدريبية وتدريب قضاة الصلح املعنيني بـالعنف اجلنـساين، مبـا يف    عدادة إل وحقوق املرأ 
 .ذلك أساليب إقامة دعاوى العنف اجلنسي واجلنساين يف جمتمعات حملية خمتارة عرب مقـاطعتني 

 نائــب يف ١٠٠ويف فييــت نــام، قــدم الــصندوق املــساعدة لــدورة تدريبيــة مــدهتا يومــان لفائــدة  
أن اإلشراف على تنفيذ قـوانني املـساواة بـني اجلنـسني، مبـا فيهـا قـانون منـع                    اجلمعية الوطنية بش  

  .العنف العائلي

وقدم الـصندوق الـدعم أيـضا للجهـود الـيت يبـذهلا شـركاؤه يف وسـائط اإلعـالم، مثـل                        - ٣٩
رابطة الصحافيات يف بوروندي، اليت أجرت دورات تدريبية وعقدت مناسبات وقامـت بنـشر              

كمـا قـدم الـدعم للـشركاء يف مجهوريـة الكونغـو        .ن اجلنـائي واالغتـصاب  معلومات عن القـانو 
 مــن العنــف اجلنــسي واجلنــساين، رعايــة ضــحاياالدميقراطيــة وروانــدا لتنفيــذ بــرامج إذاعيــة عــن 

  .لية باخلدمات املتاحةحيث تقوم رسائل إذاعية للتوعية بإبالغ اجملتمعات احمل

ة حامسة مع الفئات والشبكات اليت تعـد مبثابـة           شراكات عاملي  إقامةويواصل الصندوق     - ٤٠
وعلـى الـصعيد املؤسـسي،     .حلفاء حيويني يف جمال توسيع نطاق اجلهود الرامية إىل منع العنـف      

مـا يزيــد   الـذي ميثــل  ،MenEngage  إشـراك الرجــال ضـم الـصندوق جهــوده إىل جهـود حتــالف   
 بـني اجلنـسني ووضـع حـد      منظمة تعمل مع الرجال والفتيان علـى تـشجيع املـساواة     ٤٥٠ على

نـوفمرب، عـزز الـصندوق تعاونـه مـع حتـالف       /ويف تـشرين الثـاين   .للعنـف ضـد النـساء والفتيـات    
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 الــيت تــضم عــدة ديانــات وأكثرهــا متثــيال يف اتاألديــان مــن أجــل الــسالم، وهــو أكــرب التحالفــ
 للعنـف   العامل، بغرض تسخري طاقة اجلماعات الدينية يف أحناء العامل للمساعدة على وضـع حـد              

  .ضد النساء والفتيات

ويواصل الصندوق أيضا اضطالعه بدور رئيسي يف املبادرات املشتركة بني الوكـاالت              - ٤١
والواسعة النطاق املتعلقـة بـالعنف ضـد النـساء، مبـا يف ذلـك بـصفته عـضوا مؤسـسا ونـشطا يف                        

عامـل الفرعــي  مبـادرة األمـم املتحـدة ملكافحـة العنـف اجلنـسي يف حـاالت الـصراع، والفريـق ال         
التابع للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، وفرقـة        والعمل اإلنساين   املعين بالشؤون اجلنسانية    

العمــل املعنيــة بــالعنف ضــد املــرأة الــيت أنــشئت ضــمن الــشبكة املــشتركة بــني الوكــاالت املعنيــة 
ــ ــشتركة بــني الوكــاالت املعن    املرأة وب ــة العمــل امل ــسني، وفرق ــساواة بــني اجلن ــة باملراهقــات امل  ،ي

وبصفته عضوا يف كيانات األمـم املتحـدة الـست يف اللجنـة التوجيهيـة الرفيعـة املـستوى التابعـة               
طلع الـصندوق بـدور وكالـة رائـدة         ويـض  .“تحـد مـن أجـل إهنـاء العنـف ضـد املـرأة             فلن”حلملة  

 يف  يكة فيما يتعلق بعدة مبادرات مـشتركة لألمـم املتحـدة بـشأن العنـف ضـد املـرأة، مبـا                    شر أو
للحكومـة اإلسـبانية يف   التابع ذلك الربامج اليت يرعاها صندوق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية         

 بنغالديش وكولومبيا واملغرب؛ والربنـامج اإلقليمـي املـشترك بـني آسـيا ومنطقـة احملـيط اهلـادئ                  
النمـاذج  ؛ و “العمل مع الفتيان والرجال ملنـع العنـف اجلنـساين         : شركاء من أجل املنع   ” املعنون

  .التجريبية ألمم متحدة واحدة يف ألبانيا وأوروغواي ورواندا
  

  الربجمة من أجل تعزيز املبادرات اجملتمعية اليت تعاجل العنف ضد النساء والفتيات

تضطلع املبادرات اجملتمعية الرامية إىل إهناء العنف ضد النساء والفتيـات بـدور أساسـي                 - ٤٢
 علــى تعزيــز املبــادرات  األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأةندوقويعمــل صــ .إلحــداث تغــيري دائــم

ففي أفغانستان مـثال،   . بدعم جماالت الربجمة املبتكرة والناشئةمع قيامه يف الوقت نفسهالواعدة 
صندوق يف تشغيل صندوق خاص للقـضاء علـى العنـف ضـد النـساء والفتيـات، حيـث                   الشرع  
وحتظـى مبـادرات حمليـة     .يت تعـاجل العنـف ضـد املـرأة     منح أولية للمبادرات اجملتمعيـة الـ  ١٠قدم 

أخرى بالدعم عن طريق برنامج صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة املمـول مـن قبـل إدارة                    
 ويركز على االستجابات اجملتمعية لبناء السالم ومنـع العنـف           مدته سنتان التنمية الدولية والذي    

.  ليـشيت وروانـدا وليربيـا وهـاييت    -رغنـدا وتيمـو  يف أفغانـستان وأو يف حـاالت الـصراع   اجلنسي  
وباالســتناد إىل برنــامج املــدن اآلمنــة الواعــد الــذي نفــذ يف أمريكــا الالتينيــة بالــشراكة مــع           

األمــم املتحــدة اإلمنــائي صــندوق عم مــن احلكومــة اإلســبانية، يــشرع  الوكــاالت الــشقيقة وبــد
 شـــاملة مـــا يتـــراوح عيد العـــاملييف تنفيـــذ مبـــادرة منوذجيـــة للمـــدن اآلمنـــة علـــى الـــصللمـــرأة 
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 متثيــل جغــرايف، وهــي املواقــع الــيت ستــشارك يف وضــع منــوذج عــاملي ذاتمواقــع  ١٠ و ٨ بــني
  . دقيقمخاضع لتقيي

  
الربجمة من أجل دعم النـساء املهمـشات وخـرباء املـساواة بـني اجلنـسني ومناصـريها ومنظمـاهتم                 

 تياتوشبكاهتم العاملة على إهناء العنف ضد النساء والف

ــرأة  صــندوقدأب   - ٤٣ ــائي للم ــم املتحــدة اإلمن ــع      األم ــة م ــط قوي ــى رواب ــاظ عل ــى احلف  عل
اجلماعات النسائية وخرباء املساواة بني اجلنسني ومنظمات حقـوق اإلنـسان والـوزارات املعنيـة      
بــشؤون املــرأة، حيــث هنــض بقــدراهتا وبتأثريهــا الــسياسي للحفــاظ علــى االهتمــام يف أوســاط   

مـا بـني النظـراء       التنفيـذ واملـساءلة يف     زيـز ال السياسات بالعنف ضد املرأة، ولتع     اجلمهور ويف جم  
ويف بوركينا فاسو، أقام الـصندوق   .احلكوميني ومنظمات اجملتمع املدين وشركاء األمم املتحدة

اجلوانـب العـابرة    يات املعين ب  ولَشراكة مع الوزيرة املعنية بشؤون املرأة بشأن مؤمتر السيدات األُ         
ــائج إحــدى الدراســات الــيت يرعاهــا   أفــاد مــنتــان اإلنــاث، وهــو املــؤمتر الــذي   ود خلللحــد  نت

ويـدعم   .بلـدان غـرب أفريقيـا   سـتة مـن   الصندوق عن الطابع العابر للحدود لتلـك املمارسـة يف   
الصندوق عددا من املبادرات اليت تتعلق بـالعنف يف فتـرة مـا بعـد االنتخابـات يف كينيـا، مبـا يف                       

 شـركاء آخـرين مـن األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة إلجـراء تقيـيم                     ذلك التعاون مـع   
 احملاميــات الكينيــات علــى االســتجابة لقــضايا  جمموعــةســريع للعنــف اجلنــساين؛ وتعزيــز قــدرة  

ويف مناطق خمتارة من اهلند، دعم الـصندوق   .وضع مبادئ توجيهية لشهادة املرأة، واالغتصاب
 والــضعفاء مــن محايــة أنفــسهم مــن االجتــار الــضحايالــتمكني  مــن املــراهقني جمموعــاتتــشكيل 
ويف رواندا، دعم الصندوق إنشاء جلنة تعىن بالعنف اجلنساين قامت بتـدريب وتوعيـة    .والعنف

  .املقيمني يف مقاطعة روتسريو بشأن منع العنف اجلنسي ضد النساء واألطفال

ارف والـتعلم لتعزيـز جهـود    وييسر الـصندوق عـددا مـن فـرص تبـادل املعلومـات واملعـ            - ٤٤
 ، بدعم من الـصندوق ،وضمت حلقة عمل إقليمية عقدهتا .الدعوة والتنفيذ اليت يبذهلا الشركاء

املؤسسة البلغارية للبحوث اجلنسانية واجلهات املتلقية ملنح الصندوق االستئماين لألمم املتحـدة            
ــا    ــة ومنظمــات لتقــدمي اخلــدمات مــن ألباني ــا تانوأوزبكــس والــسلطات احمللي ــا وأوكراني  وبلغاري

 وجورجيـا سالفية الـسابقة    واليوغومجهورية مقدونيا    واجلبل األسود  وتركيا والبوسنة واهلرسك 
ويف  .لنقل خرباهتا ومعارفها يف جمال تنفيذ االستجابات اجملتمعية املنـسقة للعنـف املـرتيل    وصربيا

بالتعـاون  ملتحـدة اإلمنـائي للمـرأة       األمـم ا  صندوق  املعين باإليدز يف مكسيكو، قام      املؤمتر الدويل   
مــع صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، بتنظــيم جلــسة ســاتلية  

اإليـدز، وهـي اجللـسة      /أوجه التقاطع بني العنف ضد املرأة وفريوس نقص املناعة البـشرية          بشأن  
يف ة والتـدخالت االسـتراتيجية       األدلـ  اليت أبرزت التعلم الربناجمي من أجل الدعوة القائمـة علـى          
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ويف منطقـة البحـر الكـارييب، دعـم      .لـسياسة العامـة صـوب حتـسني التنفيـذ واالرتقـاء بـه       جمـال ا 
 دورة تدريبية يف جمال العنف ضد املرأة وفريوس نقـص املناعـة البـشرية تتنـاول                 دادعإالصندوق  

ويف إطـار برنـامج    .الناشئةالوقاية والعالج والرعاية، فضال عن االستجابات لقضايا السياسات 
املدن اآلمنة الذي يـضطلع بـه الـصندوق وشـبكة املـرأة واملوئـل بـدعم مـن احلكومـة اإلسـبانية،             

ــى شــبكة اإلنترنــت     ــتعلم عل ــة لل ــشئت دورة تدريبي ــشأن أن العنــف احلــضري وانعــدام األمــن   ب
ذين علـى  وعلـى الـصعيد العـاملي، يقـوم الـصندوق بتطـوير موقـع شـبكي سـيزود املنفـ           .والتمييز

مارســـات واعـــدة وأدوات رائـــدة  الـــصعيد القطـــري بتوجيـــه يف الربجمـــة بـــصورة تدرجييـــة ومب  
 .يتعلق بإهناء العنف ضد النساء والفتيات فيما

 ١٣٢٥ويـــضطلع الـــصندوق بـــدور رئيـــسي يف تعزيـــز تنفيـــذ قـــراري جملـــس األمـــن     - ٤٥
 هــذه اجلهــود وتــشمل .األطــراف املعنيــةبالــشراكة مــع خمتلــف ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠و ) ٢٠٠٠(

ره الــصندوق، واضـطلع بــه بالتعــاون مـع مبــادرة األمــم املتحــدة   مـؤمتر ويلتــون بــارك الـذي يــسّ  
ملكافحــة العنــف اجلنــسي يف حــاالت الــصراع وإدارة عمليــات حفــظ الــسالم واحلكومــات         

اململكــة املتحــدة، بــشأن دور حفظــة الــسالم العــسكريني يف واملــسامهة بقــوات، مبــا فيهــا كنــدا 
عنف اجلنسي خالل الرتاعات املسلحة؛ وصـيغة آريـا الـيت استـضافتها اململكـة املتحـدة         معاجلة ال 

املــرأة ”موضــوع والــيت اســتعني هبــا يف تــوفري املعلومــات األساســية لنقــاش جملــس األمــن بــشأن  
صنع األمــن املعــين بــؤمتر املــ؛ و“العنــف اجلنــسي يف حــاالت الــرتاع املــسلح  : والــسالم واألمــن

. مركـز جـون ب    والـصندوق   ، وهـو املـؤمتر الـذي اشـترك يف رعايتـه              آمـن  البشري يف عامل غري   
حيــث جــرى تنــاول اجلوانــب الــسياساتية والتــشغيلية يف تنفيــذ قــرار   ، كــروك للــسالم والعــدل

كما تعاون الـصندوق مـع الرئاسـة الفرنـسية لالحتـاد األورويب       .)٢٠٠٨ (١٨٢٠جملس األمن 
، الـراميني   )٢٠٠٨ (١٨٢٠و  ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥  جملـس األمـن    لعقد مؤمتر بشأن تنفيذ قـراري     

ــات االحتــاد األور   ــد بعث ــة تزوي ــة    وإىل كفال ــزم لتلبي ــا يل ــشرطة والعــدل مب يب يف جمــال األمــن وال
  .احتياجات النساء من األمن والعدل

 ومــن خــالل الــدعم املقــدم   مــن جانبــهلتوعيــةل الــصندوق مبادراتــه ومحالتــه واصــلوي  - ٤٦
 سـنويا   يـشارك الـصندوق    و .ا خيص العنف ضـد النـساء والفتيـات         اجلمهور فيم  لتوعيةلشركائه  

 مكثفـة يف محلـة الـستة عـشر يومـا مـن النـشاط ملناهـضة العنـف                 مـشاركة  يف شىت أحنـاء العـامل،     
  الـصندوق قـام وبالتعاون مع صندوق األمـم املتحـدة للـسكان وغـريه مـن الـشركاء،        .اجلنساين
ساء علـى خـط املواجهـة،     نـ أجزاء حتت عنـوان      سبعة   من لقناة اليب يب سي       برامج  سلسلة بدعم

ويف إحـدى أكـرب محـالت     .وتـربز قـضايا االغتـصاب وقتـل النـساء واالجتـار يف خمتلـف البلـدان        
 ماليـني توقيـع،   ٥، ُجمـع مـا يزيـد علـى     “ال للعنف ضد املـرأة    ”الصندوق وأشهرها، وعنواهنا    

 برملــاين مــن ٦٠٠و علــى  حكومــة ومــا يربــ٦٠مبــا فيهــا توقيعــات رؤســاء دول ووزراء ميثلــون 
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 دعمــا ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين ٢٥ بلــدا، قــدمت إىل األمــني العــام يف    ٧٠ مــن كثــرأ
 .ةحمللل

  
 االستنتاجات    

ــ سيواصـــل الـــصندوق بـــذل جهـــوده   - ٤٧ سد فجـــوة التنفيـــذ واملـــساءلة بـــدعم تكثيـــف  لـ
العام، من خـالل    اإلجراءات املتخذة على الصعيد القطري، على حنو ما دعت إليه محلة األمني             

املساعدة التقنية الرائدة اليت جيري تقدميها؛ وتكثيـف تنميـة القـدرات؛ وتوسـيع نطـاق مـساعي                  
الدعوة والتوعية؛ وتعزيـز الـشراكات داخـل منظومـة األمـم املتحـدة وخارجهـا، بوسـائل منـها                    

جمــة املــدخالت الرئيــسية يف املبــادرات املــشتركة بــني الوكــاالت؛ وحتــسني رصــد مبــادرات الرب  
 التمويـل يف جمـال   يف؛ وتكثيف حشد املوارد هلذه األولوية اليت تعاين من نقص شـديد          هاوتقييم

جــــات جديــــدة ومبتكــــرة للــــتعلم التنميــــة؛ وتــــوفري فــــرص ومنتوأولويــــة حقــــوق اإلنــــسان 
  .املعارف وتبادل

  


