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 جلنة وضع املرأة  جملس حقوق اإلنسان
 ثانية واخلمسونالدورة ال  الدورة السابعة

 ٢٠٠٨مارس / آذار٨ - فرباير/ شباط٢٥  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨-٣
 *من جدول األعمال املؤقت) ج (٣البند   ٢البند 

 حلقـوقة األمـم املتحـدة الـسامي      ةالتقرير الـسنوي ملفوضـ    
حلقـوق اإلنـسانمم املتحدة األاإلنسان وتقريرا مفوضية   

 واألمني العام

متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين بـاملرأة والـدورة االسـتثنائية 
ــة   ــة العام ـــة  للجمعي ــ”املعنونـــ ـــام امل ــساواة : ٢٠٠٠رأة عــ امل

ــني ــرن    بــ ــســـالم يف القــ ــة والــ ــسني، والتنميــ ــادي اجلنــ احلــ
املـرأة  وأوضـاع     تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين      :“والعشرين

   ومسائل برناجمية
 األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة الراميـة إىل القـضاء علـى                صندوقأنشطة    

 العنف ضد املرأة
 

 مذكرة من األمني العام  
 

 حقــوق اإلنــسان جملــسيتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل طيــه إىل جلنــة وضــع املــرأة و   
لقـضاء علـى    الراميـة إىل ا   ه صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة عـن أنـشطته           التقرير الذي أعد  
 .٥٠/١٦٦عمال بقرار اجلمعية العامة ، العنف ضد املرأة

 

 

 *  E/CN.6/2007/L.6. 
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تقريــر صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة عــن أنــشطته الراميــة إىل     
 القضاء على العنف ضد املرأة

، إىل صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي  ٥٠/١٦٦قرارهــا يف أســندت اجلمعيــة العامــة،  - ١
لقــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة بغيــة التعجيــل بتنفيــذ  الراميــة إىل اللمــرأة واليــة تعزيــز أنــشطته 

وهـذا القـرار هـو أيـضا القـرار املؤسـس            . )١(التوصيات الواردة يف إعالن ومنـهاج عمـل بـيجني         
سـس   على العنـف ضـد املـرأة الـذي أُ          للصندوق االستئماين لدعم اإلجراءات الرامية إىل القضاء      

وقـد وضـع    .بإدارتـه لصندوق اإلمنائي للمـرأة  إىل ا ُعهد، و١٩٩٧ سنة  ه وبدأ عمل  ١٩٩٦سنة  
القــرار الــصندوق االســتئماين يف موقــع اآلليــة األساســية املــشتركة بــني الوكــاالت لتقــدمي املــنح  

احمللـي والـوطين    الـصعد   علـى     غـري احلكوميـة     واملنظمـات  اتدعما للعمل الذي تقوم به احلكوم     
ــدويل ــرأة     وال ــف ضــد امل ــى العن ــضاء عل ــه     . للق ــاء إدارت ــرأة، أثن ــائي للم ــصندوق اإلمن ــشأ ال وأن

للصندوق االستئماين، آليـات تـشاورية مـع طيـف واسـع مـن شـركاء األمـم املتحـدة وخربائهـا              
ق  اجلـنس كجـزء مـن اجلهـود املبذولـة علـى نطـا               القائم على أساس نـوع     البارزين بشأن العنف  

 .املنظومة للقضاء على العنف ضد املرأة
الـدورة  إىل  لـدورة الثانيـة واخلمـسني للجنـة وضـع املـرأة و            إىل ا ق هذا التقرير املقدم     يوثّ - ٢

 ٢٠٠٧السابعة جمللس حقوق اإلنسان األنشطة اليت اضطلع هبا الصندوق اإلمنـائي للمـرأة سـنة                
 .لقة بالعنف ضد املرأةجمه املتعا وكذا بر،بصفته مدير الصندوق االستئماين

 
 سياقالساسية واألعلومات امل  

 يف مـأمن مـن العنـف        ّنمنذ التسعينات، مت االعتـراف حبـق النـساء والفتيـات يف أن يكُـ               - ٣
 واعتمــدت الــدول األعــضاء عــددا مــن القــرارات  ،بوصــفه حقــا مــن حقــوق اإلنــسان الدوليــة 

 . اجلـنس والقـضاء عليـه     م علـى أسـاس نـوع       القائ مبنع العنف ت فيها   التزماليت  احلكومية الدولية   
 بـاجملتمع الـدويل، مبـا يف ذلـك          ٦٢/١٣٣ويف اآلونة األخرية، أهابت اجلمعية العامـة يف قرارهـا           

دعــم اجلهــود الوطنيــة املبذولــة   منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة،   
عـم اجلهـود الوطنيـة الراميـة إىل القـضاء علـى       د لتعزيز متكني املرأة واملـساواة بـني اجلنـسني بغيـة           

 الــيت وقــد اعتــرف اجملتمــع الــدويل، يف سلــسلة مــن االتفاقــات  . العنــف ضــد النــساء والفتيــات 
مــدت منــذ التــسعينات، بــأن العنــف ضــد املــرأة لــيس أحــد أكثــر     والقــرارات الــيت اعُتأُبرمــت

 صـحة  دهوريـضا يف تـ    سبب أ تـ انتهاكات حقوق اإلنسان منهجية وانتـشارا فحـسب، بـل إنـه ي            
_________________ 

منشورات األمم املتحـدة، رقـم       (١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ١٥‐٤جني،  تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بي        )١( 
 .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13املبيع 
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 غلـب علـى   تلالبلـدان ل   الـيت تبـذهلا      هودبـشكل يـضر بـاجل      لتـصرف املرأة وإنتاجها وقدرهتا علـى ا     
 .الفقر وتعزيز التنمية املنصفة

وعلى حنو ما أكدت فرقة عمل مشروع األلفية املعنية بالتعليم واملـساواة بـني اجلنـسني                 - ٤
 وال سـيما للفتيـات والنـساء، حـق جـوهري      أمن مـن العنـف،  الوجـود يف مـ  ، فإن  )٢(يف تقريرها 

احتمـاالت  ضعف فالعنف ضد النساء والفتيات يـ     . أساسي لقدرهتن على أن يعشن حياة منتجة      
حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة فيمـا يتعلـق باحلـد مـن الفقـر واملـساواة بـني اجلنـسني والـصحة                  

توافـق اآلراء العـاملي بـشأن أمهيـة     ويف إطـار   .اإليدز/ووقف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية   
املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة، كهــدف يف حــد ذاتــه وكهــدف مركــزي لتحقيــق مجيــع 

 عـدد مـن     كـذلك  يف السياق السياسي احلـايل       يوجد  األهداف اإلمنائية لأللفية على حد سواء،       
وعلـى النحـو املـشار     .تالعوامل املواتية إلحراز تقدم كبري يف مسألة العنف ضد النساء والفتيـا  
 عـدد متزايـد مـن       سـن ،  )٣(إليه يف دراسة األمني العام املتعمقة جلميع أشكال العنـف ضـد املـرأة             

وإضـافة إىل ذلـك، يتنـاول       . املـسألة هـذه   خطـط عمـل بـشأن       اعتمد  ووطنية  احلكومات قوانني   
قـضية  عدد متنام مـن مؤسـسات البحـوث غـري احلكوميـة وغريهـا مـن منظمـات اجملتمـع املـدين                

الح األمــم وجتــدر اإلشــارة أيــضا إىل أن إصــ. مهمتــهامــن العنــف ضــد املــرأة كجــزء ال يتجــزأ 
عـددا متزايـدا مـن      بدوره  ، يستحث   )A/61/583انظر   (“توحيد األداء ”املتحدة وتشديده على    

 تكثيـف عملـها بـشأن قـضية العنـف            وحيـضها علـى    وكاالت وصـناديق وبـرامج األمـم املتحـدة        
 . منها على السواءوالية كلٍنطاق اجلنس، بصورة مجاعية ويف وع القائم على أساس ن

 . ووضـع املعـايري    ةوعيـ تاليف جمـايل    ت أكـرب اإلجنـازات خـالل العقـد األخـري            جلسُـ وقد   - ٥
ة وتنفيـذها الفعلـي     مـ قائتـرام معـايري حقـوق اإلنـسان ال        ويتمثل حتدي العقد احلايل يف كفالـة اح       

 مجيــع األصــعدة، مــن علــى للعنــف ضــد املــرأة ونتائجــه ذريــةوالتأكــد مــن معاجلــة األســباب اجل
 حقـوق اإلنـسان     للجنـة ، علـى حنـو مـا دعـت إليـه املقـررة اخلاصـة                 الصعيد الـدويل   حىتوالبيت  

هـذا   تعـدد أشـكال العنـف ضـد النـساء والفتيـات، وكـذا كـون                   وإن .املعنية بالعنف ضد املـرأة    
اجلنس وأشـكال   لقائم على أساس نوع     االتمييز  ها  في داخلالعنف كثريا ما حيدث يف مساحة يت      

اعتمــاد اســتراتيجيات متعــددة اجلوانــب ملنــع ومكافحــة العنــف  جيعــل مــن لتمييــز، مــن اأخــرى 
ويف منتـصف الطريـق     ). E/CN.4/2006/61انظـر   ( أمـرا ضـروريا   اجلـنس   القائم على أساس نوع     

_________________ 
ــة،    )٢(  ــم املتحــدة لأللفي ــشروع األم ــة  م ــسني    الفرق ــني اجلن ــساواة ب ــالتعليم وامل ــة ب ــسكان (عمــل املعني ــدن )إيرث ، لن

 .)٢٠٠٥وستريلينغ، فرجينيا، 
 . من أجل مسح شامل حلالة السياسات والقواننيA/61/122/Add.1 انظر  )٣( 
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 املــستهدف ٢٠١٥وتــاريخ ) ٥٥/٢قــرار اجلمعيــة العامــة (أللفيــة لاألمــم املتحــدة بــني إعــالن 
 .اجملال ذي األولوية أمرا أساسياعد زيادة الزخم يف هذا لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ُت

 
الراميــة إىل القــضاء علــى العنــف صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين لــدعم اإلجــراءات   

 املرأة ضد
 تعمل لتحفيـز التغـيري    سيةرئيآلية عاملية   ميثل  ما فتئ الصندوق االستئماين، منذ إنشائه،        - ٦
ــة للقــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة   ثبــت جــدوى وت ــذكرى   . اســتراتيجيات منوذجي ومبناســبة ال

 الـيت أحياهـا الـصندوق اإلمنـائي للمـرأة بتنظـيم             ،لـصندوق االسـتئماين   نـشاء ا  السنوية العاشرة إل  
لعمـل الفعـال   ، مت االحتفـاء با ٢٠٠٧فربايـر   /مناسبة يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يف شباط        

 توسـيع   متـت أنـشطة دعويـة مـن أجـل        ويف الوقـت نفـسه     ،جلهـات املتلقيـة للمـنح     الذي حققته ا  
 األمـني   نائبـة وكان من بني املتكلمني البـارزين       .  االستراتيجيات اليت ثبتت فعاليتها    نطاق تطبيق 

ندوق ؛ وسـفرية النوايـا احلـسنة لـص    ) بالفيـديو مـصورة عـن طريـق رسـالة       (العام؛ ورئيـسة ليربيـا      
 الـيت شـاركت عـن طريـق بـث حـي بالفيـديو؛               ،األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة، نيكـول كـدمان        

  للتعريــفوقــد ُنــشرت علــى حنــو واســع مــواد   .نح الــصندوق االســتئماينملــ ةتلقيــاجلهــات املو
 وســائط اإلعــالم، ومنــها كتيــب وشــريط ســينمائي ووصــلةمــن خــالل بالــصندوق االســتئماين 

 .مصورة إعالنية

 بــشكل ٢٠٠٨-٢٠٠٥تتماشــى التوجهــات االســتراتيجية احلاليــة للــصندوق للفتــرة و - ٧
كامل مع توصيات دراسة األمني العام املتعمقة جلميع أشكال العنف ضد املرأة الـيت دعـت إىل                 

ج متعـددة القطاعـات،     هُـ ُنعتمـاد   القائمـة، وال   معايري حقوق اإلنسان  عمال  إيالء اهتمام أكرب إل   
 ات مؤسـسية قويـة علـى الـصعد احمللـي والـوطين واإلقليمـي              آليـ إقامـة   يم، و وتعزيز الرصد والتقي  

وإضــافة إىل ذلــك،  . مــن أجــل كفالــة اختــاذ اإلجــراءات والتنــسيق والرصــد واملــساءلة والــدويل
 الــدول األعــضاء علــى أن تزيــد إىل حــد كــبري   ٦١/١٤٣شــجعت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا  

العنـف ضـد املـرأة والقـضاء      ة املتصلة مبنع مجيع أشـكال     دعمها املايل الطوعي املقدم إىل األنشط     
لـدعم اإلجـراءات املتخـذة للقـضاء علـى           عليه، مبا يف ذلك صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين             

 .العنف ضد املرأة
 ماليــني ١٠ويف هــذا الــسياق، يــسر الــصندوق االســتئماين أن يبلــغ أنــه حقــق هــدف    - ٨

 .٢٠٠٨ مليون دوالر لسنة ٢٠ه حدد هدف  وأن،٢٠٠٧دوالر من املسامهات سنة 

ــ - ٩ ــاء تنفيــذ اســتراتيجيته للفتــرة   وقــد متكّ   حتقيــقمــن، ٢٠٠٨-٢٠٠٥ن الــصندوق، أثن
 :، على النحو املبني أدناهيةرئيس ال ركائزه أولية إجيابية فيما يتعلق بأربع مننتائج
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  التأثريزيادة  

ــ - ١٠ ــدمي    متكّــ ــى تقــ ــزه علــ ــتئماين، بتركيــ ــصندوق االســ ــوانني    ن الــ ــذ القــ ــدعم لتنفيــ الــ
املـرأة، مـن خـالل تقـدمي املـنح،        العنـف ضـد     إهنـاء   وخطط العمل الوطنيـة املتعلقـة ب       والسياسات

 مـل مـن جهـة، وتنفيـذها مـن جهـة أخـرى             جتسري فجوات كـبرية بـني القـوانني وخطـط الع           من
ــى  ضة للمــنح النــهو تلقيــاجلهــات املوتتــضمن اســتراتيجيات   .الــصعيدين الــوطين واحمللــي   عل

القــوانني والـــسياسات اجلديــدة؛ والعمـــل مــع نظـــامي العدالــة اجلنائيـــة واملدنيــة علـــى       مبعرفــة 
؛ وتعزيـــز قـــدرات اهليئـــات   إجـــراءات داخليـــة للتحقيقـــات وأوامـــر عـــدم التعـــرض      وضـــع

ة اجملتمعـــــات احملليـــــة، وإنفـــــاذ القـــــانون والعـــــاملني يف اجملـــــال الـــــصحي؛ وتعبئـــــ القـــــضائية
 مـن أجـل ترمجـة هـذه القـوانني واخلطـط إىل أعمـال                ،شةاملهمَّـ الرجال واجلماعـات     ذلك يف مبا

وتشجيع توافقها مـع معـايري حقـوق اإلنـسان؛ وأنـشطة الـدعوة مـن أجـل ختـصيص اعتمـادات                  
 أنظمة ومؤشرات جلمع البيانـات      وضع؛ و  القائمة كافية يف امليزانية  لتنفيذ القوانني والسياسات      
اعدة يف رصـد هـذه الـسياسات والقـوانني؛ وخلـق            على الصعيدين الوطين واحمللي من أجل املس      

وميكــن العثــور أدنــاه علــى  .زخــم مــن خــالل محــالت موجهــة يف وســائط اإلعــالم اجلماهرييــة 
ــر تفــصيال لعمــل  ــ اجلهــات املاســتعراض أكث  ٢٠٠٧لمــنح يف إطــار نافــذة التنفيــذ لــسنة   ل ةتلقي

 .قهاسب امو
 

 زيادة املشاركة  
ــ - ١١ ــنح  دعمـ ــة ملـ ــات املتلقيـ ــراكات  ت اجلهـ ــتئماين شـ ــصندوق االسـ ــدة الـ ــضة القاعـ  عريـ

 مـــن اجلهـــات الفاعلـــة، مـــن  متنوعـــةألصـــحاب مـــصاحل متعـــددين عـــرب جمموعـــة   وحتالفـــات
ــات ــة إىل   حكومـ ــري حكوميـ ــات غـ ــاع الومنظمـ ــقطـ ــانيني والاص واخلـ ــاء الربملـ ــزعمـ دينيني الـ

لمــنح جلانــا ل اجلهــات املتلقيــةكمــا أنــشأ عــدد مــن . عــالماإلليــة ووســائط احملتمعــات اجمل وقــادة
ليـــات تعزيـــز آوآليـــات تنـــسيق مـــشتركة بـــني املؤســـسات بغيـــة      عديـــدة وكـــاالت  تـــضم

ــساءلةا ــحاب    ملــ ــع أصــ ــاون مــ ــبالتعــ ــسينيالصلحة املــ ــجع   .رئيــ ــك، شــ ــافة إىل ذلــ  وباإلضــ
االستئماين على زيادة التنسيق واالتـساق بـني الـشركاء العـامليني واإلقليمـيني، مبـا يف                  الصندوق

 .وصنع القرارات بشأن املنحياسات ذلك يف وضع الس
اجتماعــــا  ١٩ صــــندوق األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي للمــــرأة، عقــــد ٢٠٠٧ويف عــــام  - ١٢
 العـاملي واإلقليمـي شـارك فيهـا         مشتركة بـني الوكـاالت لتقيـيم الـربامج علـى الـصعيدين             نالجل

 املعنـــيني البـــارزين كيانـــا مـــن كيانـــات األمـــم املتحـــدة وعـــدد مـــن اخلـــرباء  ٢١جمموعـــه  مـــا
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وتــشمل كيانــات األمــم املتحــدة الــيت شــاركت يف عمليــة صــنع   .)٤(العنــف ضــد املــرأة وقــفب
 شـــعبة النـــهوض بـــاملرأة واللجنـــة االقتـــصادية ٢٠٠٧ الـــصندوق االســـتئماين يف عـــام اتقـــرار

 ومنظمـة العمـل الدوليـة وبرنـامج األمـم           ومنطقة البحـر الكـارييب    واالجتماعية ألمريكا الالتينية    
 وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي         املعين بفريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز      واملتحدة املشترك   

واللجنة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ واللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا ومنظمـة                   
رنـامج األمـم املتحـدة     وصندوق األمم املتحـدة للـسكان وب       األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة    

ومفوضـــية األمـــم املتحـــدة حلقـــوق اإلنـــسان ) املتحـــدة موئـــل األمـــم (ات البـــشريةللمـــستوطن
ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة وإدارة عمليــات   

برنــامج  واملعــين باملخــدرات واجلرميــةحفــظ الــسالم يف األمانــة العامــة ومكتــب األمــم املتحــدة  
صحة العامليــة ومبــادرة األمــم املتحــدة ملكافحــة العنــف اجلنــسي يف   ومنظمــة الــاألغذيــة العــاملي

ــسانية     ــشؤون اإلن وباإلضــافة إىل ذلــك،  . حــاالت الــصراع ومكتــب األمــم املتحــدة لتنــسيق ال
شارك أيضا مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون وثالثة منسقني مقـيمني لألمـم املتحـدة                

 .تقييم الربامجاإلقليمية للجان اليف ) بوليفاريةكولومبيا وبريو ومجهورية فرتويال ال(
وزاد كـــل مـــن الـــدول األعـــضاء والقطـــاع اخلـــاص واجلهـــات املاحنـــة األخـــرى مـــن    - ١٣

مسامهاهتم يف الـصندوق االسـتئماين، ممـا أدى إىل حتقيـق زيـادة تفـوق عـشرة أضـعاف مـا قـدم                 
. ٢٠٠٧ دوالر يف عـام       ماليـني  ٥خالل السنوات األربع األخرية، وإىل ختـصيص منحـة تنـاهز            

طلـــب مـــن ُيبيـــد أنـــه علـــى الـــرغم مـــن هـــذا التوســـع يف قاعـــدة املـــوارد، فـــإن الـــدعم الـــذي 
 مبلـغ   ٢٠٠٧ت الطلبات الواردة خـالل عـام        االستئماين ال يزال هائال، حيث جتاوز      الصندوق

إسـبانيا وأنتيغـوا    وتـضم اجلهـات املاحنـة للـصندوق االسـتئماين حكومـات             . مليون دوالر  ١٠٠
يــسلندا وترينيــداد وتوبــاغو وفنلنــدا والنــرويج والنمــسا والواليــات املتحــدة آيرلنــدا وأربــودا ووب

يـــسلندا أ يف صندوق األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي للمـــرأة؛ واللجـــان الوطنيـــة التابعـــة لـــاألمريكيـــة
الــصندوق االســتئماين مــن وباإلضــافة إىل ذلــك، فقــد اســتفاد  . وسويــسرا والواليــات املتحــدة

 & Johnsonجونـسون وجونـسون   ”وبـدعم مـن شـركة    .  مع القطاع اخلـاص هاماشراكات أق

Johnson“ُبــني العنــف ضــد املــرأة وفــريوس نقــص  الــصلة القائمــة عــن ة خاصــنافــذة تنــشئ، أ 
متلقـي املـنح     مـن  ة خمتـار  هـات نشئت فئـات معرفيـة جل     ، وأُ ٢٠٠٥اإليدز يف عام    /املناعة البشرية 

_________________ 
، )جنـوب أفريقيـا   (، عقدت جلان تقييم الربامج يف نريويب، وأكـرا، وفريتـاون، وجوهانـسربغ              ٢٠٠٧يف عام    )٤( 

وكيغــايل، وبــانكوك، وســوفا، وكتمنــدو، وعّمــان، والربــاط، ومكــسيكو، وبرازيليــا، وكويتــو، وكرايــست   
، لتغطـي أفريقيـا وآسـيا ومنطقـة     )الواليـات املتحـدة األمريكيـة   (، وبراتيسالفا، ونيويـورك    )ربادوسب(تشريش  

احمليط اهلادئ والدول العربية وأوروبا الوسـطى والـشرقية ورابطـة الـدول املـستقلة وأمريكـا الالتينيـة ومنطقـة                     
 .البحر الكارييب
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ــام يف  ــك، قُــ  . ٢٠٠٧ع ــن    دمت وباإلضــافة إىل ذل ــسامهات متواضــعة أخــرى م ــركاء يف م ش
شـركة اإلعالنـات ليـو    ”  و“Omegaأوميغا ”  و“Tag Heuerتاغ أور ”القطاع اخلاص، مثل 

زونتـــا ”وكانـــت املنظمتـــان غـــري الـــرحبيتني  . )٥(“ املوجـــودة يف لنـــدنLeo Burnettبورنِـــت 
ــتغريشــبكة ”  و“Zonta Internationalإنترناشــنال   مــن ضــمن  “the Transition Network ال

، وكـذلك الكـثري مـن األفـراد املـاحنني الـذين قـدموا املـسامهات                 ٢٠٠٧املسامهني أيضا يف عـام      
 .مبناسبة االحتفال بالذكرى السنوية العاشرة إلنشاء الصندوق االستئماين

ــافة إىل مـــسامهة - ١٤ ــدول وباإلضـ ــدةعـــضاءاأل الـ ــامل  يف األمـــم املتحـ  الـــصندوق يفوارد بـ
ويـشرك  . احلد من العنـف ضـد املـرأة   جمال  وجتاربه يف هنا تستفيد أيضا من خربته    ، فإ االستئماين

 الـدول األعـضاء واجلهـات املاحنـة يف مبادراتـه اإلعالميـة              صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة     
عـزز هـذه العالقـة مـن        ُتوغالبـا مـا     . الرامية إىل التوعية بالقضايا الناشئة واالستراتيجيات الفعالـة       

، وكـذلك مـن خـالل اللجـان الوطنيـة التابعـة             للجهـات املتلقيـة للمـنح      املساعي احلميـدة     خالل
 . وشركائهاصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأةل

وتكرر أيضا عمل الصندوق االستئماين على الصعيدين اإلقليمي والـوطين يف مـشاريع              - ١٥
وق الدول العربية االستئماين لـتمكني      ر صند وقد يسّ .  املنح ميتتوىل بنفسها توليد مواردها وتقد    
اجلهـات املتلقيـة للمـنح فيمـا بـني         بـني   صالت  ، إقامة   ٢٠٠٧املرأة، الذي ينهي عملياته يف عام       

ــة  ــاطق املختلفـ ــتعلم املنـ ــبعض  والـ ــضها الـ ــن بعـ ــرة  . مـ ــدعومتان يف الفتـ ــان املـ ــت املبادرتـ  ومشلـ
عنــف ضــد املــرأة قــي   بإنــشاء شــبكة للــدعوة إىل وقــف ال )٦( القيــام يف تــونس٢٠٠٧-٢٠٠٦

 وبالتوعية يف أوساط النقابات واجملتمع املدين بشأن التحـرش اجلنـسي يف             ،جنوب شرق املغرب  
. مكان العمل عن طريق إنتاج مواد إعالمية وتثقيفية وتواصلية، مبا يف ذلك إنتاج فـيلم وثـائقي   

وهـذا  . ٢٠٠٧نشئ صندوق خـاص للقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة يف عـام                ويف أفغانستان، أُ  
 ة يف شــراكة مــع وزارصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة الــصندوق، الــذي يتــوىل إدارتــه 

 صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان  اجملتمــع املــدين و مــنالتعلــيم وشــركاءوزارة شــؤون املــرأة و
 القدرة الوطنيـة ملنـع      تنميةومفوضية األمم املتحدة لالجئني، سيقدم الدعم ملبادرات تركز على          

_________________ 
طلقـت   عن وقف العنـف ضـد املـرأة ودعمـت محلـة أُ         عامةاملصلحة ال دمة  خلوضعت وكالة ليو بورنت إعالن       )٥( 

 للتوعيـة العامـة يف مجيـع        ٢٠٠٧نـوفمرب   /يف تشرين الثـاين   ) /http://www.saynotoviolence.org(على اإلنترنت   
 .أرجاء العامل

. ددت واليتـه لـسنة أخـرى    وقـد مُـ  ،نشئ صندوق الدول العربية االستئماين ليعمل كآلية متويل مدهتا سـنتان        أُ )٦( 
 .دعم الصندوق مبسامهات قدمتها له حكومة أملانياو
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نوع اجلنس وحلماية النساء والفتيـات الناجيـات مـن          أساس  لعنف اجلنسي والعنف القائم على      ا
 .)٧(العنف أو الاليت قد يتعرضهن له وتقدمي اخلدمات هلن

 
 ضمان الكفاءة  

يوفر الصندوق االسـتئماين آليـة فعالـة وشـفافة لتوجيـه املـوارد حنـو اجلهـود الراميـة إىل                      - ١٦
الـيت حتظـى بإمكانيـة        الـصدد  ذلـك املسامهة يف النهج الفعالة املتبعـة يف        وقف العنف ضد املرأة و    

 اجلديـدة يف  سـاليب األكتسي أمهية خاصة يف سـياق   وهذا ما ي  التوسع على املستويات الوطنية،     
 مليــون ١٩ الــصندوق االســتئماين، منــذ أن بــدأ عملــه، مــا يزيــد عــن قــدموقــد .  املعونــةتقــدمي

وتـؤمن الكفـاءة التنفيذيـة بـاإلقالل        .  بلـدا  ١١٥ مـشروعا يف     ٢٦٣دوالر يف شكل منح لتنفيذ      
ــة علــى صــعيد املقــر وبــضمان       إىل احلــد األدىن مــن نفقــات مــالك املــوظفني والنفقــات اإلداري

ــرب      ــة تكفــل حتويــل املــسامهات إىل ال ــشديد علــى االضــطالع بعمليــات المركزي ــز ال مج االتركي
ــة ــة صــنع القــرار إىل اللجــان   . القطري ــة عملي ــيم   وأيلول ــة املــشتركة بــني الوكــاالت لتقي اإلقليمي

الربامج، وهي جلان يتمتع أعضاؤها بصلة أوثق بالواقع الـوطين وحيتلـون موقعـا أفـضل لتحديـد                  
 املزيـد   ، قـد أتاحـت     الوطنيـة   يف األولويـات   اجلهات املتلقيـة للمـنح ومـدى إسـهامها        مدى أمهية   

. ود الوطنيــة املتواصــلة األخــرىالفــرص إلقامــة صــالت الــربط والتــآزر مــع الــربامج واجلهــ  مــن
دعــم الــربامج هبــدف ونظــرا الزديــاد املــوارد واملــسامهات املقدمــة إىل الــصندوق االســتئماين، و 

اجملديــة واملــستدامة، أخــذ الــصندوق يقــدم منحــا أكــرب وذات أجــل أطــول يتــراوح بــني عــامني   
 .وثالثة أعوام

 
 معاجلة مسأليت املعرفة املستدامة وتنمية القدرات  

ــدرات يف أوســاط       - ١٧ ــنظم والق ــز ال ــسية يف تعزي ــات الرئي ــل إحــدى األولوي اجلهــات تتمث
 يتاألدلـة الـ   قاعـدة   نح الصندوق االستئماين من أجل استخدام التقيـيم كوسـيلة لتعزيـز             املتلقية مل 

ضـعت  وبناء على منهجية تقييم مشاريع الصندوق االستئماين الـيت وُ  . ج الفعالة ُه النُ اتستند إليه 
 يف شــراكة مــع البنــك الــدويل، فــإن الــصندوق االســتئماين يتــوىل حاليــا وضــع   ٢٠٠٦ يف عــام

 احملاكــاةاســتراتيجية وخطــة للتقيــيم علــى أســاس أحــدث هنــج ومنــهجيات التقيــيم الــيت تــدعم    
 بعـد إجـراء مـا يلـزم مـن مـشاورات مـع               ٢٠٠٨ومن املتوقـع إجنازهـا يف أوائـل عـام           . والتوسع

 . الوكاالت املعنية بتقييم املشاريع التابعة للصندوق االستئمايناللجنة العاملية املشتركة بني

_________________ 
ــرويج وإيطال         )٧(  ــن حكومــات الــدمنرك والن ــسامهات مقدمــة م ــم الــصندوق اخلــاص مب ــا وسويــسرا  جيــري دع ي

وزارة التنميــة الدوليــة باململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية ومفوضــية األمــم املتحــدة   ومــن
 .لشؤون الالجئني
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، عقد الصندوق االستئماين، بالتعاون مـع التحـالف العـاملي           ٢٠٠٧يونيه  /ويف حزيران  - ١٨
يف آخــر  مــشاورات خلـرباء  صــندوق األمـم املتحـدة اإلمنــائي للمـرأة    ومـع  املعـين بـاملرأة واإليــدز  

والـصلة القائمـة بينـه      ج التقيـيم املتبعـة لوقـف العنـف ضـد املـرأة              ُهتوصل إليه العلم يف جمال نُ      ما
 خنبـة مـن اخلـرباء يف التقيـيم وشـركاء األمـم              ضـمنت اإليدز،  /فريوس نقص املناعة البشرية   وبني  

ــة مــن مثــاين    ــة مكون ــة معرفي ــة للمــنح املتحــدة وفئ ــشة )٨( جهــات متلقي ــيت ســتنتاجات اال ملناق ال
ج والتحـــديات يف ُهخمتـــارة وإلبـــراز االجتاهـــات والـــُن توصـــلت إليهـــا عمليـــات تقيـــيم أنـــشطة

 ،التقيـيم عمليات   الربامج و  تتناول تصميم  ذلك حلقة عمل تطبيقية      ىوقد تل . منهجيات التقييم 
ــيم    و ــز أطــر رصــد وتقي ــة لتعزي ــة قــدمت املــساعدة التقني ــد  ل اجلهــات املتلقي لمــنح ولتيــسري تولي

يف برنـامج   كـل   يـيم شـاملة لـدعم مـسامهة         وقد جرى وضـع خطـة تق      . املعارف الشاملة املركزة  
 والـدروس املـستفادة   الشاملة لعدة قطاعات إضافة إىل معاجلة املسائل ،لمعرفةلشترك املرصيد  ال

وسـيوفر  . اإليـدز والعنـف ضـد املـرأة       /بني فـريوس نقـص املناعـة البـشرية        بالصلة القائمة   املتعلقة  
ملية خالل فترة ثالث سـنوات لـضمان تـوافر    الصندوق االستئماين الدعم التقين واملايل هلذه الع     

ــة وتبادهلــا مــع أصــحاب        ــع املــشاريع املقبل ــد جلمي ــدروس املــستفادة مــن هــذا املــشروع الرائ ال
 .املصلحة الرئيسيني على نطاق واسع

ــةوقــد مت أيــضا دعــم   - ١٩ ــة ملــ  قــدرات تنمي نح الــصندوق االســتئماين علــى  اجلهــات املتلقي
نـاطق  امل يف   صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة       رت مكاتب   وقد يسّ . الصعيد دون اإلقليمي  

غرب أفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية واحمليط اهلادئ عقد حلقـات          لالناطقة باللغة االنكليزية    
إىل جانـب منظمـات غـري حكوميـة أخـرى عاملـة يف              هات املتلقية للمـنح     عمل لبناء قدرات اجل   

 وتعميـق   ، النتـائج   أسـاس حتقيـق    ت اإلدارة القائمـة علـى     املنطقة، هبدف تعزيـز مهـارات وعمليـا       
 .ستراتيجيات الالزمة للقضاء عليهالوعي بالعنف ضد املرأة واال

 
 ٢٠٠٧دورة الصندوق االستئماين لتقدمي املنح لعام   

 واسـتهدف  ،٢٠٠٧ عـام  يف االسـتئماين  الـصندوق  من هاملوجَّ عشر الثاين النداء صدر - ٢٠
 للـسنة  التركيـز  انـصب  أوالً، .املـرأة  ضـد  العنـف وقـف    علـى  العمـل  االتجم منحيويني   جمالني
 بـشأن  الوطنيـة  العمـل  وخطـط  والسياسات للقوانني الفعال التنفيذ دعمالتوايل على   على الثالثة
 نقـص  وفـريوس  املرأة ضد العنف بنيبالصلة القائمة    الثاين اجملال عىنوُي .املرأة ضد العنفوقف  

_________________ 
، قدم الصندوق االستئماين منحا إىل جمموعة مكونة من مثانية برامج، كجـزء مـن دورة       ٢٠٠٧ أوائل عام    يف )٨( 

. اإليـدز /نشئ بشأن العنف ضد املرأة وفريوس نقـص املناعـة البـشرية            ويف إطار حيز خاص أُ     ٢٠٠٦منح عام   
يــة الدومينيكيــة وفييــت نــام بوتــسوانا وتايلنــد وترينيــداد وتوبــاغو واجلمهوروجيــري تنفيــذ هــذه املبــادرات يف 

 .ونيبال ونيجرييا واهلند
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 العـاملي   التحـالف  مـع  بالتعـاون  سـنوات،  ثـالث  منذ النافذة تلك وتعمل .دزاإلي/البشرية املناعة
 .املعين باملرأة واإليدز

مفتوحــة  عمليـة  االســتئماين الـصندوق  نتـهج ا الــسابقة، الـسنوات  يف احلــال هـي  وكمـا  - ٢١
ــسية ــدعوة يف وتناف ــدمي إىل ال ــشأن مقترحــات تق ــذيتّ ب ــدمي ناف ــنح تق ــمت تو .امل  ٥١٢حنــو  يلق
 كلتـــا إطـــار ويف .دوالر ماليـــني ١٠٥ قرابـــةالـــواردة فيهـــا  الطلبـــات جممـــوع بلـــغ مقترحـــاً،
 .)٩(بلــداً ٣٦ يف مبــادرة ٢٩ إىل دوالر ماليــني ٥حنــو  الــربامج تقيــيم ناجلــ منحــت ،النافــذتني
  .األوىل للمرة أمواالً وموزامبيق وملديف وغينيا وسرياليون األخضر والرأس ألبانيا وتلقت
 علـى  دوالر ماليـني  ٣,٥ االستئماين الصندوق منح للتنفيذ، املكرسة فذةالنا إطار ويف - ٢٢
 مركزيــة حكومــات هبــا قامــت مبــادرات ٦ منــها ،)١٠(بلــداً ٢٦ يف مبــادرة ٢٠ إىل مــنح هيئــة
 إهنـاء  إىل هتـدف  الـيت  والسياسات القوانني تنفيذ لمنحجهات كثرية متلقية ل    دعمتو .)١١(وحملية
 والقـضاء  االجتـار  مكافحـة  جهـود  علـى جهات أخـرى     ركزت حني يف واجلنسي، العائلي العنف
 بعـد  ومـا  الـصراع  حـاالت  يفالقائم على أساس نـوع اجلـنس         والعنف الضارة املمارسات على

 إطـار  يف نحلمِـ  اجلهـات املتلقيـة ل     هبـا قامـت    خمتارة مبادرات على التالية األمثلة وتركز .الصراع
  :٢٠٠٧ لعام التنفيذ نافذة

ــشرقية املقاطعــة يف نغومــا قــةمنط ســتدعم )أ(  ــدال ال ــانون تنفيــذ روان  يف األســرة ق
القـائم علـى     والعنـف  اجلنـسني  بـني  املـساواة  انعـدام  إهنـاء  إىل الرامية الوطنية والسياسات رواندا

ــوع اجلــنس  ــة دراســة أول ى وســتجر.أســاس ن ــائلي العنــف عــن مرجعي ــسي والعنــف الع  اجلن
 يف املـرأة  حقـوق  عـن  مبعلومـات  اجملتمـع  أفـراد  وسـيزوَّد  الوطنيـة،  النـسائية  اجملـالس  مـع  بالتعاون
ــة تلقــي ــة واحلــوارات اإلذاعــي البــث طريــق عــن وذلــك ،القــانوينواالنتــصاف  احلماي  اجملتمعي

 القـــوانني تنفيـــذ بأمهيـــة احملليـــة والـــسلطات احمللـــيني القـــادة توعيـــة أيـــضاً وســـيتم .واملـــؤمترات
 علـى  املـصلحة  ألصـحاب  سـنوات  ثـالث  مـدهتا  عمـل  خطـة  وضـع  إىل يـؤدي  مما والسياسات،

 ؛ناطقامل مستوى

_________________ 
 لالطـــالع علـــى http://www.unifem.org/gender_issues/violence_against_women/trust_fund_grantees.phpانظـــر  )٩( 

 .القائمة املفصلة
ــا األرجنــتني )١٠(  ــابوا وألباني ــا وب ــدة غيني ــر كــاوجاماي )مــشروع إقليمــي (والربازيــل وباكــستان اجلدي ــةو واجلزائ ــا مجهوري  املتحــدة ترتاني

 وسـوازيلند  وزامبيـا  املتحـدة  ترتانيـا  ومجهوريـة  بوتـسوانا مشروع إقليمـي يغطـي أيـضاً        ( أفريقيا وجنوبواجلمهورية العربية السورية    
 وكولومبيـا  ديـا وكمبوومجهوريـة فرتويـال البوليفاريـة        وغيانـا  وسـرياليون  وروانـدا  األخـضر  والرأس وجورجيا )وناميبيا وموريشيوس

 .وملديف واملكسيك ومصر
 .ملديفو روانداو األخضر الرأسو جامايكاو باكستانو اجلديدة غينيا بابوا )١١( 
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 ذات األحكــام تنفيــذ الــشاملة للتنميــة الــشهاب مؤســسة ســتدعم مــصر، ويف )ب( 
ــصلة ــائي القــانون مــن ال ــوزاري واملرســوم اجلن ــام ٢٦١ رقــم ال ــان حيظــر الــذي ١٩٩٦ لع  خت
 املــرأة حبقــوق تنفيــذينيال واملــسؤولني املهنــيني يف اجملــال القــانوين توعيــة عمليــة عتــربوت .اإلنــاث
 وجـه  علـى  حتقيقه إىل السعي يتم هدفاً اجلنسني بني املساواة إليها تستند اليت القانونية واألسس
ــة العــدل وزاراتيف  اخلــصوص ــضامن والداخلي  للمــرأة القــومي اجمللــسيف و االجتمــاعي، والت
 األهليــة املنظمــاتو اإلعــالمووســائط  ةالتــشريعيواهليئــة القــضائية واهليئــة    الــشرطة وإدارات

 إىل يدعوسـ و اإليـواء،  أمـاكن اسـتيعاب    تطاقـا  املـشروع  وسـيعزز  .احلكوميـة  غـري  واملنظمات
ــشاءإ ــات ن ــة، هيئ ــن للرقاب ــساء وميكّ ــات يف الن ــضعفة اجملتمع ــشة املست ــة واملهّم  ســت يف الواقع

  مصرية؛ حمافظات
 مــن مايــةاحل شــبكة مــع بالــشراكة ،Refleksione مجعيــة ســتدعم ألبانيــا، ويف )ج( 
 يف  العـائلي  العنـف  تنـاهض  جمـالس  إقامة واالجتار،القائم على أساس نوع اجلنس       العنف أعمال

 مــن النــاجني لــدعم القطاعــات متعــددة جمتمعيــة إحالــة أنظمــة عــن عبــارة هــيو مخــس منــاطق،
 علــى للقــضاء خــذةاملتَّ التــدابري بــشأن ٢٠٠٦ عــام لقــانون كــدعم هــذا ويــأيت .العــائلي العنــف
 املــستوى علــى التــصدي ســبل تنــسيق حتــسني علــى يــنص الــذي األســرية، العالقــات يف العنــف
 رصـد  علـى  مقاطعـات  لعشر احمللية القدرات املشروع دعمفسي م،ثَ ومن .العائلي للعنف احمللي
رهنـا   العـائلي،  لعنـف بـشأن ا   الوطنيـة  سـتراتيجية  واال العائليبشأن العنف    اجلديد القانون تنفيذ
 القانونية؛ بالنواحي النساء إملام زيادة إىل ةباإلضاف ،اعتمادهبا

 مـع  شـراكة  يف اإلعالموسائط   لرصد النسائية اجلمعية ستدخل جامايكا، ويف )د( 
عـام   قـانون  تنفيـذ  لـدعم  والرياضـة  والشباب والثقافة اإلعالم لوزارة التابع املرأة شؤون مكتب
ــسياسة العــائلي، العنــف بــشأن ١٩٩٦ ــة وال ــ الوطني  إىل باإلضــافة اجلنــسي، لتحــرشل ضةاملناِه

 ضـد  العنـف  ملنـع  األمريكيـة  البلـدان  اتفاقيـة فيها   مبا املرأة، حلقوق والدولية اإلقليمية االتفاقيات
 ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  للقضاء املتحدة األمم واتفاقية واستئصاله، عليه واملعاقبة املرأة
 القـضاة  ذلـك  يف نمبـ  املـصلحة،  أصـحاب  اتقدر املشروعسينمي    الغاية، لتلك وحتقيقاً .املرأة

 احلـد  علـى  والتركيـز  الصكوك تلك لتنفيذ اخلاص، والقطاع احلكومة ووموظف التحقيق وقضاة
 قـادة الو واملستـشارين  واملعلمـني  الـصحفيني  بـني  املـرأة  ضـد املرتكـب    العنـف التـساهل إزاء     من

 مـن  ري ذلـك   وغـ  اإلعـالم ئط  وسـا  طريـق  عـن  العامـة  والتوعيـة  للتثقيـف  محلة ىوستجر .احملليني
 العامة؛ املنتديات

ــابوا ويف )هـ(  ــا ب ــدة، غيني ــسني شــؤون شــعبة ســتدعم اجلدي ــة اجلن ــة ،والتنمي  التابع
 واالعتـداء  الزوجـي  االغتـصاب  حيظـر  جنـائي  قـانون  تنفيـذ  ،اجملتمعيـة  للتنميـة  احلكوميـة  لإلدارة
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 القائمـة  بـالقوانني  اجملتمـع  أفـراد و املهنيني خمتلفو القادة لتوعية وطنية محلة وستجري .اجلنسي
 احلـضرية  نـاطق امل إحـدى  يف النـاجني  دعملـ  بـرامج  جتربـة  وسـتجري  .اجلنـسي  العنـف  وبتبعات
 مبـسألة  القـوانني  بإنفـاذ  واملكلفـني  بـالقرى  التحقيق قضاة توعية وسيتم الريفية، ناطقامل وإحدى
تـشدد علـى     بـاالحترام  ظونحي ونساء رجال فيها يشارك إعالمية محلة وستنفذ .اجلنسي العنف
ــاهج يف تغــيرياتعلــى إدخــال  أيــضاً املــشروععمل وســي .“ال معناهــا ال” رســالة  تــدريب من

ــاعيني، واألخــصائيني واملمرضــني املعلمــني ــادة بغــرض االجتم ــى   زي ــدرة عل ــرفالق ــى التع  عل
  .إليهن الدعم وتقدمي اجلنسي العنف من الناجيات

 النافـذة  إطـار  يف مبـادرات  تـسع  دعـم  مت ،٢٠٠٧ املعـ  اِملـنح تقـدمي    دورة مـن  كجزءو - ٢٣
 اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقـص  وفـريوس  املـرأة  ضـد  العنف بنيالصلة القائمة    تتناول اليت اخلاصة
 منظـــورين علــى  املبــادرات  هــذه  وتركـــز .)١٢(بلــدا  ١٢ يف دوالر مليــون  ١,٣ يقــارب  مببلــغ 

 مـن  للوقايـة  فعالـة  كوسـيلة  الفتيـات و النـساء  ضـد  العنف أشكال مجيع من احلد :مها ،رئيسيني
ــريوس ــة نقــص ف ــشرية املناع ــضاءو ؛الب ــى الق ــار وصــمة عل ــيت الع ــساءتلحــق ب ال ــات الن  والفتي

 نتيجـة   لـه  يتعرضـن  الـذي  والعنـف  باإليـدز  واملـصابات  البـشرية  املناعة نقص لفريوس احلامالت
 جمـال  يف ثقيـف والت والعـالج  الـدعم  خـدمات  إىل وصـوهلن  دعم طريق عن ،امنه واحلد ،لذلك
 ٢٠٠٧ عـام  يف املـنح  من استفادت جهات على األمثلة ومن .التمكني وفرص اإلنسان حقوق
 : الصالت القائمة يف هذا اجملالجمال يف وعملت

ــان ومهــا اي،شــ ايشــو شــيبوتو يف )أ(  ــان منطقت  جبنــوب غــازا مقاطعــة يف واقعت
 املــرأة، منتــدى سـيدعم  شرية،البــ املناعــة نقـص  فــريوس انتــشار معـدل  امــفيه يرتفــعو موزامبيـق 
ــشراكة ــذ احلكومــة، مــع بال ــهوض الوطنيــة اخلطــة تنفي  واخلطــة )٢٠٠٩-٢٠٠٧( بــاملرأة للن

 ).٢٠٠٩-٢٠٠٦( اإليــدز/البــشرية املناعــة نقــص فــريوس علــى للقــضاء الوطنيــة ســتراتيجيةاال
ــز إىل املــشروع ويهــدف ــات وصــول تعزي ــق عــن اخلــدمات إىل العنــف مــن الناجي  وضــع طري
 .هلـن ومساعدة أجهزة الـشرطة      والقانونية والنفسيةالسريرية   املساعدة لتقدمي موحدة تإجراءا
 الـضارة  التقليديـة  واملمارسـات  املعتقـدات  تغيري على تركز اليت اجملتمعية احلوارات تعزيز وسيتم
 عـن  وذلـك  البـشرية،  املناعـة  نقص بفريوس اإلصابة خلطر والفتيات النساء تعرض من تزيد اليت

 مـن  موجهـة  وطنيـة  محلة إطالق سيتم كما .العام الرأي وقادة التقليديني القادة مشاركة طريق
 علــى للقــضاء املبذولــة اجلهــود يف نــشط بــشكل تهممــشارك تعزيــز هبــدف الرجــال إىل الرجــال
  البشرية؛ املناعة نقص فريوسفضال عن القضاء على  والفتيات، النساء ضد العنف

_________________ 
 إقليمـي  مـشروع  جانـب  إىل ،وموزامبيـق  ديفـوار  وكوت وغينيا وغانا الدميقراطية الكونغو ومجهورية وبريو وإثيوبيا الروسي االحتاد )١٢( 

 .شيلي و والربازيل وأوروغواي األرجنتني يغطي
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 الدراســات مؤســسة ســتجري اإلقليميــة، بــادراتامل إحــدى تنفيــذ ســبيل يفو )ب( 
 وشـيلي،  الربازيـل و أوروغـواي  يف شـركائها  مـع  بالتعـاون  بـاألرجنتني،  بـاملرأة  املعنية والبحوث

 تلـك  يف اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقـص  وفـريوس  املـرأة  ضـد  العنـف  بـني الـصلة القائمـة      عن حبثاً
ــدان ــ التــصدي إىل دفهتــ عامــة سياســات بوضــع النــهوض بغــرض األربعــة، البل ــاءا ذلكل  لوب
 مـن  الناجيـات  بعـض  مـع  مقـابالت  إجراءوالكمية   الكيفية البحث أساليب وستشمل .املزدوج
ــوظفني العنــف ــدوائر املــدين اجملتمــع ومنظمــات احلكــوميني وامل ــة وال ــى .األكادميي  أســاس وعل
 احلكومــات وبــني اإلعالميــة األوســاط داخــل واســع نطــاق علــى سُتنــشر الــيت الوطنيــة التقــارير

ــشبكات ــسائية، وال ــر إعــداد ســيتم الن  ألمريكــا اخلــامس احملفــل إطــار يف وتقدميــه إقليمــي تقري
 املنقولـة  واألمـراض  اإليـدز /البـشرية  املناعة نقص بفريوس املعين الكارييب البحر ومنطقة الالتينية
ــريو يف عقــده املزمــع اجلنــسي، االتــصال طريــق عــن ــضاً املــشروع وسيــضع .٢٠٠٩ عــام ب  أي
إقامــة ذلــك  شمليــسو ،إليهــا التوصــل ســيتم الــيت النتــائج نــشر هبــدف تــصاالتلال ســتراتيجيةا

 .موقع إلكتروين
 

 االستئماين الصندوق نححققتها اجلهات املتلقية مل اليت اإلجنازات  
 القـوانني  تنفيـذ  دعـم  علـى العاملـة    االسـتئماين  الـصندوق  حَنحققت اجلهـات املتلقيـة ملِـ       - ٢٤

ــسياسات ــيت وال ــفوقــف  إىل هتــدف ال ــرأة ضــد العن ــائج امل ــسية، نت ــشمل رئي ــز ت  اإلرادة تعزي
 وحتقيــق املتعــددين؛ املــصلحة أصــحاب بــني والــشراكات املؤســسية اآلليــات وتقويــة الــسياسية؛

اجلهـات املتلقيـة     مبـادرات  التاليـة  اإلجنـازات  وتـبني  .القُطري املستوى على املمارسات يف تغيري
  .٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ عامّي نداءات لخالمن  دعمها مت اليتللمنح، 

 أصــحاب خمتلــف بــني شــراكات وإقامــة الــسياسية اإلرادة تعزيــز ســياق يف )أ( 
ــصعيدين  علــى املــصلحة ــوطينال ــيم واجملتمعــي، ال  مــصلحة أصــحاب يــضم حتــالف مــايل يف أق
ورؤسـاء   الربملـان  مـن  وأعـضاء  التعلـيم  وزارةتـشارك فيـه      اإلنـاث،  ختان على للقضاء متعددين

ــدي ــانات وممارســون بل ــادة اجملتمعــي املــستوى علــى للخت ــدي وق ــ نوتقلي  هــذا ويقــوم ن،ووديني
 جلـان  إقامـة  سـاعدت  دومينيكـا،  ويف .اخلتـان  علـى  للقـضاء  جهـود  بـذل  إىل بالـدعوة  التحالف

 علـى  الـدينيني،  والقادة املدين واجملتمع احلكومة مع بالشراكة متعددين، مصلحة أصحاب تضم
 مـن  تعهـدات  علـى  احلـصول  مـن  ومكنـت  اإلنـسان،  حقـوق  جمال يف لدوليةا املعايري فهم زيادة
 مشتركة؛ عمل خطة يف طرفاً بالدخول وكالة كل

 مجهوريــة تعــزز إليــه، النــساء وصــول وحتــسني العــدل إقامــة لتعزيــز وبالنــسبة )ب( 
 والــشؤون والعمــل الداخليــة وزارات مــع الوثيــق بالتعــاون الــسابقة، اليوغوســالفية مقــدونيا

ــة،اال ــة ومراكــز جتماعي ــة الرعاي ــة، غــري واملنظمــات االجتماعي ــة احلكومي  يف التحقيقــات فعالي
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مبحاكمـة   التحقيـق  وقـضاة  العامـة  النيابـة  أعـضاء قيـام   و اجلنـائي  القـانون  إطار يف العائلي العنف
 تعـّرف  إجـراءات  االجتماعيـة  والـشؤون  العمـل  وزارة اعتمـدت  هـذا،  إىل وباإلضـافة  .مرتكبيه
عملـت جهـة     اهلنـد،  ويف .ورصـد تنفيـذها    املدنيـة عدم التعـرض     أوامر لتنفيذ ألساسيةا القوانني

 طريـق  عـن  العدالـة  إىل الناجيـات  وصـول  زيـادة  علـى  االسـتئماين  الـصندوق مستفيدة من مـنح     
 النـهوض  وزارة مـع  بالـشراكة  ، وذلـك  العائلي العنف من املرأة محاية لقانون العام التفسري دعم
 .املركـزي  املـستوى  على الوطنية، القضائية واألكادميية للمرأة، الوطنية للجنةوا والطفل، باملرأة

مـن   الـشعبية  القاعـدة  مـن  املناصـرين  الالمركـزي  املـستوى  علـى تعمـل    أخـرى  مبادرة ودعمت
 العـــائلي لعنـــفبـــشأن ا اهلنـــدي للقـــانون العدالـــة إلقامـــة التقليديـــة الـــنظم تنفيـــذ رصـــدأجـــل 

  ؛)بانتشاياتس نيايا(
 املعاملـة  سـوء  من فيها يعانني أوضاع يف يعشن الاليت والفتيات النساء حتتاجو )ج( 

 مـن  شـبكة  إقامـة  أمهيـة  تكمـن  وهنـا  اخلاصـة؛  الحتياجـاهتن  شامل بشكل االستجابة تتم أن إىل
 التخصـصات  وبـني  القطاعـات  بني املشتركة التدخل مناذج اختباريشكل  و .املتكاملة اخلدمات
 مـن  والتخفيـف  والفتيـات  النـساء  ضـد  العنف عواقب منع أجل من ولويةأأمرا ذا    هبا واالرتقاء
 والقـضاء  الـشرطة  شمليـ  للتـدخل  حملـي  منـوذج جيـري وضـع      بلغاريا، ويف .فعال بشكل حدهتا

 احلمايـة  قـانون  مـع  يتماشـى  مبـا  ،عائليال العنف من الناجيات دعم أجل من اخلدمات ومقدمي
 الـشرطة أفـراد    التخصـصات  متعددة مدربني فرقةأ زودتقد  ف .٢٠٠٥ لعام عائليال العنف من

 كمــا ،باملهـارات  بلــديات أربـع  يف احلكوميـة  غــري املنظمـات  وممثلـي  واحملــامني التحقيـق  وقـضاة 
 مـع تقـام صـالت      سـبق،  مـا  علـى  وعـالوة  .وإحصاءاهتا احملاكم ملفات على للرقابة نظام أنشئ
ــشؤون العمــل وزارة ــة وال ــدعم االجتماعي ــاون ل ــستقبل التع ــة واالســتدامة يامل  للخــدمات املالي
أجرى كادر مـن الـدعاة اجملتمعـيني املتفـانني           كمبوديا، ويف .العائلي العنف من للناجني املقدمة

إن املـشورة  . اتصاالت مـع اجملتمعـات احملليـة وقـاموا بتيـسري حـصول الناجيـات علـى اخلـدمات            
هتن الـذين يـسيئون معاملتـهن    القانونية املسداة إىل الناجيات من عنف العشري ومن شـركاء حيـا           

مكنـــت النـــساء مـــن اســـتعادة الـــسيطرة علـــى حيـــاهتن وأدت إىل تغـــيري الـــشركاء لـــسلوكهم  
 بالعنف؛ املتسم

 بيانــات ،توغــو يف، ُجمعــت التمييزيــة، واملمارســاتلتغــيري املواقــف  وبالنــسبة )د( 
بإمكانيــة  طــريةاخلصــلتها  علــى التركيــز ومت بالترمــل املتــصلة للــشعائر املختلفــة األشــكال عــن

 يف املــصلحة أصــحاب مــع النتــائج تلــك تقاســم ومت .البــشرية املناعــة نقــص بفــريوس اإلصــابة
ــد، أحنــاء خمتلــف ــا البل ــك يف مب ــادة ذل ــدي الق ــديني نوالتقلي ــة، غــري واملنظمــات ن،ووال  احلكومي

 اختـــاذ إىل الـــدعوة ســـبيل يف القـــضائية، واملؤســـسات واألرامـــل، النـــساء حقـــوق ومنظمـــات
 الـشعائر  علـى  القـضاء  أجـل  مـن  بديلـة  طقـوس  تبـاع او مـشتركة،  عمـل  خلطط احمللية اتالسلط
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 يـستغل  متعـددين،  مـصلحة  أصـحاب  يـضم  الذي للتحالف ونتيجةً مايل، ويف .بالترمل املرتبطة
 )كـايز  مبنطقـة ( وكيتـا  )سيكاسـو  مبنطقة( ويانفوليا )العاصمة( باماكو مقاطعات يف الدين قادة
 القـضاء  إىل الراميـة  املمارسـات  عـن  املعلومـات لتـوفري    الدوريـة  خطبـهم  )سـيغو  مبنطقـة ( وسان
 املوافقــة علــى التقليــديني القــادة املــستمرة التوعيــة عمليــات حثــت زمبــابوي، ويف .اخلتــان علــى
 مـن  بـدالً  األرواح رضـاء إل قـرابني  املواشـي  تقـدمي  قبيـل  مـن  بديلـة،  ممارسـات عن   بحثال على
 .الفتيات أو النساء تقدمي

 بالتــصدي املعنيــة اخلاصــة النافــذة إطــار يف املقدمــة حَنلِمــت اجلهــات املتلقيــة لواســتثمر - ٢٥
 زيــادة يف أيــضاً اإليــدز/البــشرية املناعــة نقــص وفــريوس املــرأة ضــد العنــف بــنيللــصلة القائمــة 

 احلـامالت  النـساء فعملت على متكني     املزدوج، للوباء تتصدي اليت اخلدمات إىل النساء وصول
 مبـادرات  التاليـة  اإلجنـازات  وتـبني  .داعمـة  جمتمعـات وعلى إقامـة     البشرية املناعة قصن لفريوس

 يف وجــه الــذي املقترحــات تقــدميإىل  نــداءال خــاللمــن  دعمهــا مت الــيت لمــنحاجلهــات املتلقيــة ل
 :٢٠٠٥ عام

 اجلنـسي،  العنـف  مـن  الناجيـات  حتـصل  العنـف،  من الناجيات متكني سياق يف )أ( 
 مجهوريـة  مـن  كـل  يف العنف، هلذا نتيجةً البشرية املناعة نقص لفريوس مالتاحلا النساء ومنهن
 الطـوعيني  واالختبـار  واملـشورة  الطبيـة  الرعايـة  على متزايد بشكل وهاييت، الدميقراطية الكونغو
 ويف .للفـريوس  التعـرض  بعد الوقائي العالج ذلك يف مبا البشرية، املناعة نقص بفريوس لإلصابة
 مـن  أكـرب  عـدد  وصـول  على البشرية املناعة نقص بفريوس املصابات النساء معجمت ساعد اهلند،
 تـدريب  طريـق  عن العيش سبل كسب فرص على احلصولو امللكية وحقوق العدالة إىل النساء

وجيـري اآلن نقـل جتربـة تلـك         . النساء لإلملام بالنواحي القانونية وإجراء احلـوار مـع احلكومـات          
 مناطق أخرى وذلك بالشراكة مع اليونيسيف؛اجلهات املتلقية للمنح إىل 

 يف األمهيـة  بـالغ  عنـصراً  اجملتمعية التوعية تعد داعمة، جمتمعات إلقامة وبالنسبة )ب( 
 اجملتمعيـــة لألعـــراف للتـــصدي أساســـياً وأمـــراً لمـــنح،اجلهـــات املتلقيـــة ل ســـتراتيجياتا وضـــع

 نقـص  لفـريوس  احلـامالت  توالفتيـا  النـساء  ضـد  والعنـف  التمييـز  نـار  تشعل اليت والسلوكيات
 عـشرات  إىل مجاعي بشكلت اجلهات املتلقية للمنح     ووصل .باإليدز واملصابات البشرية املناعة
 االتــصال ســبل مــن  ذلــكوغــري واملــسرح اإلذاعــي البــث طريــق عــن اجملتمــعأفــراد  مــن اآلالف
ــة ــز بــشكل خــاص علــى   .٢٠٠٦ عــام بنهاي ــة يف الرجــال إشــراكومت التركي  الكونغــو مجهوري

  .وساموا بريو يف والطالب املعلمني مع العملوكذلك على  وهاييت، ونيبال الدميقراطية
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 املتعــدد التمــويلي اإلطــار ضــمن للمــرأة اإلمنــائي املتحــدة األمــم صــندوق بــرامج إعــداد  
 ٢٠٠٧-٢٠٠٤ للفترة السنوات

ــ يقــوم - ٢٦ ــه إىل إضــافةً للمــرأة، اإلمنــائي صندوقال ــصندوق إدارت ــد ،االســتئماين لل  بتحدي
 الـيت  والـشراكات  يعـدها  اليت الربامج ضمن وحافزة مبتكرة استراتيجيات ودعم املتاحة الفرص
 األساسـية  الـصناديق  مـن  بـدعم  اجلهـود  هـذه  وحتظـى  .املـرأة  ضـد  العنـف  إهناء أجل من يقيمها

 مــوارد يــستخدم ال الــذي( للمــرأة اإلمنــائي صندوقالــ يؤمنــها الــيت التكــاليف تقاســم صــناديقو
 الراميـة  ربامجالـ  يف ختاميـة  نتـائج  أربـع  حتقيـق  تـوخى وُي ).براجمـه  ألغراض االستئماين ندوقالص
 وضـعه  الـذي  ٢٠٠٧-٢٠٠٤ للفتـرة  الـسنوات  املتعـدد  التمويلي اإلطار ضمن العنف إهناء إىل

ــصندوق ــائي ال ــرأة، اإلمن ــل للم ــذ صــياغة يف تتمث ــشريعات وتنفي ــز وسياســات ت  حقــوق لتعزي
 المتالكهـا  الرئيـسية  املؤسـسات  وإثبـات  العنف؛ من حىت تكون مبأمن  يتهاومحا للمرأة اإلنسان

 التـصدي  أجـل  مـن  للمـسؤولية  وحتمـل  تقنيـة  وقـدرة  وااللتـزام  القيـادة  علـى  قـدرة  مـن  يلـزم  ما
 ومتكينـهم  الالزمـة  املعرفـة  علـى  اجلنـسني  بـني  املـساواة  حتقيق دعاة حصولو املرأة؛ ضد للعنف
 ضـد  العنـف  إهنـاء  أجـل  مـن  املـوارد  وخمصـصات  والـربامج  اتالـسياس  مـسار  وحتويـل  قيادة من

 العنـف  إدامـة  يف تـساهم  الـيت  والتمييزيـة  الـضارة  واملمارسات املواقف يف تغيري وإحداث املرأة؛
 .املرأة ضد

 
  قوانني وسياسات فعالةمن أجل وضع الربجمة  

القـائم علـى     العنـف  ملكافحـة  تـشريعات  وتعزيـز  وضـع  للمـرأة  اإلمنـائي  الـصندوق  دعم - ٢٧
 قـانون  وأحكـام  واالغتـصاب  املـرتيل  العنـف  مكافحـة  قـوانني  ذلـك  يف مبـا  ،أساس نـوع اجلـنس    

ــرة ــدان يف األسـ ــل بلـ ــدا مثـ ــدا أوغنـ ــابوي وروانـ ــانت وزمبـ ــتس وسـ ــيفس كيـ ــرياليون ونـ  وسـ
 يف والــسياسات القــوانني إصــالح إىل الراميــة اجلهــود تكــون وحيثمــا .وكولومبيــا والكــامريون
 املثــال ســبيل علــى مشلــت وتقييمــات استعراضــات إجــراء الــصندوق يــساند ة،األوليــ مراحلــها
 أشـكال  مجيع على القضاء التفاقية االمتثال تقييم أجل من الوطنية لدساتريل تشريعي استعراض
 ،القيـام  عـن  فـضال  ،وصـربيا  األسـود  واجلبـل  واهلرسـك  البوسـنة  مـن  كـل  يف املـرأة  ضـد  التمييز

ــة تحــدةامل األمــم منظمــة مــع بالــشراكة  املتعلقــة للقــوانني تقــين بتحليــل ،)اليونيــسيف( للطفول
 دموقُـ  . وغرينـادا  ونـيفس  كيتس وسانت بربادوس من كل يف األطفال على اجلنسي باالعتداء
 مـن  بلـدان  يف املـرأة  ضـد  العنـف  ملكافحـة  حـديثا  ُوضـعت  الـيت  القـوانني  تعميم أجل من الدعم
ــل،الربا ففــي .وهــاييت واملغــرب الربازيــل قبيــل  مــع شــراكة للمــرأة اإلمنــائي الــصندوق أقــام زي

 املتعلــق ٢٠٠٦ لعــام “بينــها دا ماريــا قــانون” عــن رقمــي فيــديو قــرص إلنتــاج العليــا احملكمــة
 مـن  املائـة  يف ٤٠ أو مـرتل،  مليـون  ١٥ حنـو  إىل الوصول هبدف وذلك املرتيل، العنف كافحةمب
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 أدى املغـرب،  ويف .العامـة  فزيونيـة التل القنـوات  عـرب  موجهـة  رسـالة  طريـق  عـن  الربازيل سكان
 األســرة لقــانون اجلديــدة األحكــام لتعمــيم والتلفزيــوين اإلذاعــي البــث عــرب محلــتني إطــالق
ــانون ــشغل وق ــائي والقــانون ال ــد اجلن ــادة إىل للبل ــال زي ــساء إقب ــات الن  علــى العنــف مــن الناجي
  .األزمات مراكز خدمات

 خطـط  يف املتعـددين  املـصلحة  أصـحاب  امهةسملـ  دعمـه  للمرأة اإلمنائي الصندوق وقدم - ٢٨
 واجلزائــر وإكــوادور األرجنــتني مــن كــل يف املــرأة ضــد العنــف إهنــاء أجــل مــن الوطنيــة العمــل
 التقنيـة  املـساعدة  سـامهت  اجلزائر، ويف .واهلند وملديف وكولومبيا شيلي و وزمبابوي ورواندا
 للــسكان املتحــدة األمــم دوقوصــن للمــرأة اإلمنـائي  الــصندوق بــني تعــاوين أســاس علــى املقدمـة 
 اجلنـسانية  بالـشؤون  معنيـة  وطنيـة  جلنـة  إنـشاء  يف )اليونيـسيف ( للطفولـة  املتحدة األمم ومنظمة
 ويف .٢٠٠٧ عـام  يف القائم على أساس نوع اجلنس     العنف ملكافحة وطنية استراتيجية واعتماد
ــدا، ــام روان ــصندوق أق ــامج للمــرأة اإلمنــائي ال ــ املتحــدة األمــم وبرن  وزارة مــع شــراكة ائياإلمن
 اجلنـسي  للعنـف  تصديال إىل ترمي وطنية سياسة وضع دعمل األسرة وتعزيز اجلنسانية الشؤون

 جملـس  علـى  اعرضـه  هبـدف  الـسياسة  ذههلـ  ت مـسودة  عـد أُو ،والقائم على أساس نـوع اجلـنس      
 األســـرة وزارة تبـــذهلا الـــيت اجلهــود  للمـــرأة اإلمنـــائي الــصندوق  دعـــم ملـــديف، ويف .الــوزارء 

 وضـع  أجل من ، متعددة لوكاالتالتابعني   املصلحة أصحاب مع بالتعاون اجلنسانية، لشؤونوا
 مـع  املـرأة،  ضد التمييز على بالقضاء املعنية للجنة اخلتامية التعليقات لتنفيذ عمل خطة مشروع
 اإلقليمـي  الربنـامج  ويركـز  .األولويـة  ذات جماالهتـا  أحد بوصفها املرأة ضد العنف مسألة حتديد

 بـدعم  ،وكولومبيـا  وشيلي والربازيل األرجنتني من خمتارة مدن يف تنفيذه اجلاري “آمنة نمد”
 البــشرية للمــستوطنات املتحــدة األمــم برنــامج مــع بالــشراكةو للمــرأة اإلمنــائي الــصندوق مــن

 احلـضري  والتخطـيط  العـام  األمن قطاعييف   املرأة مشاركة حتسني على ،)املتحدة األمم موئل(
 مـن  اسـتفادت  اليت املبادرة هذه سامهت وقد .احلضرية املناطق يف املرأة ضد لعنفا إهناء هبدف
 يف ،٢٠٠٣ عـام  يف االسـتئماين  الـصندوق  مـن  مبنحـة  مدعومـة و لبلدين خمصصة جتريبية مبادرة
 والــسلطات النــسائية اجملتمعيــة اجملموعــات تــضم الــيت التــشاركية والعمليــات الــشبكات تعزيــز
 تعزيـز  أجـل  مـن  البلـدي  ىاملـستو  علـى  مشتركة عمل وخطط مقترحات عن أسفر مما ،البلدية
 الــشوارع إضــاءة حتــسني قبيــل مــن تــدابري ذلــك يف مبــا جنــساين، منظــور مــن احلــضري األمــن
 .العامة الساحات تصميم وإعادة
 مــن يتطلــب املــرأة ضــد العنــف إلهنــاء القائمــة والــسياسات للقــوانني الفعــال التنفيــذو - ٢٩

 اجلهــود للمــرأة اإلمنــائي الــصندوق عــزز وقــد .امليزانيــة يف كافيــة مــوارد ختــصيص احلكومــات
 يف املـرأة  ضـد  العنـف  إهنـاء  سـياق  يف اجلنـسني  بـني  الفـروق  تراعـي  الـيت  امليزنـة  دعـم  إىل الرامية
 الـــسابقة اليوغوســـالفية مقـــدونيا ومجهوريـــة واهلرســـك والبوســـنة إكـــوادور قبيـــل مـــن بلـــدان
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 الداخليـة  وزارة إىل الـتقين  الـدعم  للمـرأة  اإلمنـائي  الـصندوق  دميقـ  ،موزامبيـق  ففي .وموزامبيق
 يف خمصـصات  لرصـد  الـدعوة  عـن  فـضال  املـرأة،  ضـد  العنـف  إلهنـاء  عمـل  خطة وضع أجل من

 جنـوب  ويف .العنـف  مـن  الناجيـات  النـساء  لـدعم  خاصـة  شـرطة  مرافق إنشاء أجل من امليزانية
 املـوارد  ختـصيص  زيـادة  أجـل  مـن  الـدعوة  جهود للمرأة اإلمنائي الصندوق دعمي أوروبا، شرق
 علـى  املـآوى،  ذلـك  يف مبـا  املـرتيل،  العنف من الناجيات للنساء الالزمة اخلدمات لتوفري الكافية

 الكيانـــات مـــستوى وعلـــى )الـــسابقة اليوغوســالفية  مقـــدونيا مجهوريـــة يف( الـــوطين املــستوى 
  ).واهلرسك البوسنة يف( احمللية والدوائر

 
  للعنف ضد املرأةل تعزيز سبل تصدي املؤسسات الرئيسيةالربجمة من أج  

 الوفــاء علــى املــسؤولة اجلهــات قــدرات تطــوير علــى للمــرأة اإلمنــائي الــصندوق يعمــل - ٣٠
 إنفــاذ هيئــات علــى التركيــز مــع ومحايتــها، للمــرأة اإلنــسان حقــوق تعزيــز أجــل مــن بالتزاماهتــا
 وممارسـي  املـسلحة،  والقـوات  ،احلكوميـة  اراتوالـوز  والربملـانيني،  القضائي، واجلهاز القوانني،
 دعـم  املثـال،  سـبيل  علـى  زمبـابوي  ويف .املتحـدة  األمـم  وشـركاء  األكادميية، والدوائر القانون،

ــصندوق ــائي ال ــاون للمــرأة، اإلمن ــع بالتع ــم صــندوق م ــسكان، املتحــدة األم ــرامج لل ــة ب  تدريبي
 ملنــشأا املــرتيل العنــف وجملــس دينيالتقليــ والزعمــاء الــشرطة وقــوات القــضاء جمــال يف للعــاملني
 جهـود  مـن  االسـتفادة  مـع  املـرتيل،  العنـف  ملكافحـة  اجلديـد  القانون تنفيذ لتعزيز وذلك حديثا،
 خـضع  ،آسـيا  شرق وجنوب شرق ويف .القانون اعتماد عملية عليها نيتُب اليت السابقة الدعوة
 اإلنـسان  حقـوق  سـياق  يف القائم على أساس نوع اجلنس     العنف مسألة بشأن للتدريب ةالقضا

 ســبعة مــن االســتئناف وحمــاكم العليــا احملــاكم لقــضاة إقليميــة قــضائية نــدوة ظمــتوُن ،مــرأةلل
 بذولـة امل للجهـود  الـدعم  قُـدم  والكـامريون،  وسـرياليون  والـسودان  وروانـدا  األردن ويف .بلدان
 يف لتـدخل ل املتخصـصة  الـشرطة  وحـدات  تعزيـز  أو وتـشكيل  الـشرطة  عناصر تدريب أجل من

 إدارة مــع بالــشراكة ،للمــرأة اإلمنــائي الــصندوق قــام األردن، ويف .املــرأة ضــد العنــف حــاالت
 تـدريب  برنـامج  أول بتنظـيم  ،اهللا العبـد  رانيـا  امللكـة  الـسمو  صـاحبة  رعاية وحتت األسرة محاية
 عمليـات  علـى  ركز حيث ،عربية دولة ١٢ من القانون إنفاذ سؤويلمل خمصص للشرطة إقليمي
ــدخل ــ ت ــف حــاالت يف شرطةال ــرتيل العن ــات امل ــساء اســتجواب وتقني ــات الن  وواصــل .الناجي

 مكتـب  عمليـة  دعـم  اإلمنـائي،  املتحـدة  األمـم  برنـامج  مـع  بالـشراكة  للمـرأة،  اإلمنائي الصندوق
 ضـد  العنـف  منـع  على الشرطة قدرات حتسني هبدف رواندا يف الوطنية لشرطةاملساعدة التابع ل  

 املتحــدة األمــم وبرنــامج للمــرأة اإلمنــائي الــصندوق قــام كمــا .لــه ةالــسريع واالســتجابة املــرأة
 حنـو  علـى  الـشرطة  قطـاع  بإصـالح  املتعلقـة  العامـة  الـسياسات  عـن  إحاطة ورقة بإعداد اإلمنائي
 توجيــه إىل تــسعى ورقــة وهــي الــصراع، مــن اخلارجــة اجملتمعــات يف اجلنــساين املنظــور يراعــي
 ، القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس          لعنـف ا االتحلـ  لـشرطة ا استجابات تعزيز إىل الرامية اجلهود
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ــانني جتــارب إىل اســتنادا وذلــك ــة جمــال يف الكي ــر قــدرات تنمي  االســتجابة علــى الــشرطة دوائ
  .للمرأة األمنية لالحتياجات

ــر - ٣١ ــات وتتعث ــصدي عملي ــف لظــاهرة الت ــرأة ضــد العن ــسبب امل ــار ب ــات إىل االفتق  البيان
ــة واإلحــصاءات ــشأن الدقيق ــانطا ب ــشارها ومــدى قه ــصندوق ويعمــل .انت ــائي ال  ،للمــرأة اإلمن

 إىل الراميـة  اجلهـود  دعـم  علـى  ،املـدين  واجملتمـع  املتحدة األمم وشركاء احلكومات مع بالتعاون
 البيانـــات مجـــع عمليـــة حتـــسني طريـــق عـــن وذلـــك ،بـــالعنف املتعلقـــة املعـــارف قاعـــدة تعزيـــز

ــتخدامها ــةو وأفغانــستان، األردن، مثــل بلــدان يف واس  وروانــدا، الــسورية، العربيــة اجلمهوري
ــلوفاكيا، ــرب، وس ــد، واملغ ــدانالو واهلن ــسبعة بل ــضاء ال ــة يف األع ــوب رابط ــيا جن ــاون آس  للتع

 اخلـاص  القطـاع  شـركاء  أحـد  مـن  بتمويـل  للمرأة، اإلمنائي الصندوق قام اهلند، ففي .اإلقليمي
 بـدعم  ،“احملـدودة  ليفـر  هيندوسـتان ” لـشركة  جتاريـة  عالمـة  وهـي  ،“Pond’s بوندز” يف ممثال

 حيلــل املــرتيل العنــف مــن املــرأة محايــة قــانون بــشأن والتقيــيم للرصــد تقريــر لأو ونــشر إعــداد
 يف واليــاتال خمتلـف  يف الناشـئة  اجليـدة  املمارسـات  علــى الـضوء  ويـسلط  املـستجدة  االجتاهـات 

 إىل الـدعم  مدقُـ  أيـضا،  اهلنـد  ويف .٢٠٠٦ عـام  يف النفـاذ  حيز دخل الذي لقانونا تطبيق سياق
 مبقاطعـة  فرينـدافان  مدينـة  يف األرامـل  منـه  تعـاين  الـذي  واالقتصادي اهليكلي العنف تربز دراسة
 مراكــز مــن مركــزا ٤٠ وتــضم البلــد جممــل تغطــي شــبكة قامــت املغــرب، ويف .بــراديش أوتــار
 وحتليــل جتميــع أجــل مــن البيانــات لقواعــد ابتكــاري نظــام بتطــويراملخصــصة للنــساء  زمــاتاأل
 االسـتعانة  متـت  حتليلـي  حبـث  تقريـر  إعـداد  عن العملية هذه أسفرتو .بالعنف املتعلقة اناتالبي
 دراسـة  إجـراء  هبـدف  باملرأة املعنية احلكومية غري املنظمات هبا تضطلع اليت الدعوة أعمال يف به

 .املرتيل العنف ملكافحة فعالة تشريعات ووضع العنف انتشار ملعدل وطنية

 إىل الـدعوة  علـى  املتحـدة  األمم منظومة إطار يف أيضا للمرأة إلمنائيا الصندوق وعمل - ٣٢
 الـصراعات  بعـد  االحتياجات تقييمات يف املرأة ضد للعنف التصدي سياسة تطبيق على الثبات

 نطـاق  علـى  املبذولـة  اجلهود إىل الدعم تقدمي مواصلة ذلك يف مبا لألزمات، التصدي وعمليات
 اإلمنــائي والــصندوق ).٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمــن جملــس قــرار تنفيــذ حتــسني أجــل مــن املنظومــة
 الـصراع،  حـاالت  يف اجلنـسي  العنـف  ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  مبـادرة  يف مؤسـس  عضو للمرأة
 وإدارة العامـة،  باألمانـة  الـسياسية  الـشؤون  إدارة ،هـي  ةاملتحـد  لألمم تابعا كيانا ١٢ تضم اليت

 األمـم  ومفوضـية  ،اإلنـسانية  الـشؤون  سيقتنـ  ومكتـب  ،العامـة  باألمانـة  الـسالم  حفـظ  عمليات
 املناعـــة نقـــص بفـــريوس املعـــين املـــشترك املتحـــدة األمـــم وبرنـــامج اإلنـــسان، حلقـــوق املتحـــدة
 ومفوضـية  للـسكان،  املتحـدة  األمـم  وصندوق اإلمنائي، املتحدة األمم وبرنامج اإليدز،/البشرية
 وصــندوق ،)اليونيــسيف( لــةللطفو املتحــدة األمــم منظمــةو الالجــئني، لــشؤون املتحــدة األمــم
 إىل وهتـدف  العامليـة،  الـصحة  ومنظمـة  العـاملي،  األغذيـة  وبرنامج للمرأة، اإلمنائي املتحدة األمم
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 واألزمـات  الـصراع  حـاالت  يف اجلنـسي  للعنـف  املتحـدة  األمـم  منظومة تصدي وحتسني تنسيق
 الـيت  اإلجـراءات  عـم ود ،الـدعوة  :هـي  ركائز ثالث إىل املتحدة األمم مبادرة وتستند .والتعايف
 الـصندوق  ويـضطلع  .املعـارف  ومجـع  ،القطـري  املـستوى  علـى  املتحـدة  األمـم  منظومة تتخذها
 زيـادة  أجـل  مـن  املتحـدة  األمـم  ملبادرة الترويج بأنشطة النهوض يف قيادي بدور للمرأة اإلمنائي
 سـسات واملؤ العمليـات  طريـق  عـن  الـصراع  حـاالت  يف اجلنـسي  العنـف  إهنـاء ب وااللتـزام  الوعي

ــة ــة، احلكومي  أجــل مــن للمــرأة اإلمنــائي الــصندوق يعمــل كمــا .األمــن جملــس فيهــا مبــا الدولي
ــدابري إدراج ــصدي ت ــف الت ــسي للعن ــاء احلكــم أدوات يف اجلن ــسالم وبن ــة يف ال ــا مرحل ــد م  بع
 ملبـادرة  دعمـا  لـه،  والتـصدي  اجلنـسي  العنف ملنع املشتركة األموال بزيادة وقام الصراع، انتهاء
  .تحدةامل األمم
 إىل الراميــة االلتزامــات إدمــاج تعزيــز علــى أيــضا للمــرأة اإلمنــائي الــصندوق ويعكــف - ٣٣

 لألمـم  التابعـة  القطريـة  األفرقـة  عمـل  يف املـرأة  ضـد  العنـف  وإهنـاء  اجلنـسني  بـني  املـساواة  حتقيق
 ،للمـرأة  اإلمنـائي  الـصندوق  قـام  املثـال،  سـبيل  علـى  صـربيا  ففـي  .الـسالم  بنـاء  وأنشطة املتحدة

 ،القطريــة املتحـدة  األمـم  ألفرقـة  آخــرين وشـركاء  اإلمنـائي  املتحـدة  األمــم برنـامج  مـع  بالتعـاون 
 يف القـصور  وأوجـه  القـوة  مـواطن  حديدلت املرأة ضد العنف بشأن تشاركية حبوث إجراء بدعم

 إهنــاء أجــل مــن والــدعوة القــدرات لتنميــة أداة املتحــدة األمــم ملنظومــة تتــيح وهــي ،الــسياسات
 - تيمـور  يف ُنظمـت  ،املتحدة لألمم التابعة القطرية األفرقة تبذهلا اليت اجلهود إطار ويف .العنف
 التركيـز  مـع  املـرأة،  ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  اتفاقية بشأن تدريبية برامج ليشيت
 .القائم على أساس نوع اجلنس العنف على خاصة بصفة

 
إهنـاء العنـف   املساواة بـني اجلنـسني العـاملني مـن أجـل       اهلادفة إىل تعزيز قدرات دعاة       الربجمة  

  والعنف اجلنسي واالجتار باملرأةاملرأة، مبا يف ذلك العنف العائليضد 
 

القائمـة وأقـام   االسـتراتيجية  حافظ الصندوق، يف إطار هذه الـربامج، علـى الـشراكات        - ٣٤
كوميـة واجملتمـع املـدين، يف       الربملانـات واهليئـات احل    القـادة يف    شراكات اسـتراتيجية جديـدة مـع        

عدة بلدان منها األرجنتني، وأفغانستان، وإكوادور، وأوغندا، وبوروندي، وتايلنـد، واجلزائـر،            
ــا،       ــا، وليربي ــا، وكولومبي ــام، والكــامريون، وكمبودي ــدا، وســرياليون، وشــيلي، وفييــت ن وروان

 دعـم  ،علـى سـبيل املثـال    ليربيـا  ففـي . األرض الفلـسطينية احملتلـة   ل، وكـذلك يف     واملغرب، ونيبا 
الصندوق وزارة الشؤون اجلنسانية والتنميـة، وجهـود التعبئـة الـيت تقـوم هبـا املنظمـات النـسائية                 

يف والعنف القائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس       العنف اجلنسي   مسألة  من أجل تعزيز عملية إدماج      
ــرة      ــد للفت ــة يف البل ويف . ٢٠١١-٢٠٠٨صــياغة اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر واخلطــط اإلمنائي

 قُدم الدعم إىل النساء الريفيات يف جمال الدعوة  إىل تعزيز مـشروع قـانون مكافحـة                  ،سرياليون
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 قُـدم الـدعم ملنتـدى       ،ويف روانـدا  . ٢٠٠٧العنف العائلي الذي اعتمد يف هنايـة املطـاف يف عـام             
 قـانون يتعلـق     الربملانيات، بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إلعداد وتقـدمي مـشروع           

ــالعنف اجلنــسي   ــره الربملــان     ب ــشرين األولوالعنــف القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس، أق  /يف ت
وكذلك أسهم  الدعم املقدم للجهود اليت تبـذهلا وزارة الـشؤون اجلنـسانية يف           . ٢٠٠٧ أكتوبر
احلوار الوطين وإشراك وزارات رئيسية أخرى، مثل وزارة الداخليـة، يف وضـع             لتشجيع  أوغندا  

. والعنف القائم على أسـاس نـوع اجلـنس        سياسة وخطة عمل وطنيتني تتعلقان بالعنف اجلنسي        
 إىل آليـة    ،بالشراكة مـع صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان واليونيـسيف            ،   قُدم الدعم  ، هاييت ويف

 املتعـددين وجتمـع بـني ممثلـي الدولـة واملنظمـات النـسائية               املـصلحة تنسيق وطنية تضم أصحاب     
الشركاء من اجملتمع املدين واملاحنني الدوليني، من أجـل وضـع خطـط عمـل تـتم                وغري ذلك من    

 .للناجيات من العنفاملقدمة تعزيز اخلدمات بغية جتربتها يف منطقتني، 
ودعـم الـصندوق عمليــة بنـاء قـدرات مقــدمي اخلـدمات مـثال يف مــصر، حيـث قامــت         - ٣٥

ــشكاوى     ــوطين ل ــصندوق،   شــبكة مــن احملــامني املتطــوعني يف املكتــب ال ــدعم مــن ال ــساء، ب  الن
 أدى برنـامج نفذتـه      ،ويف املغرب . مبساعدة الناجيات من العنف على طلب االنتصاف القانوين       

الشبكة الوطنية ملراكز نصح املرأة، بالـشراكة مـع صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، إىل زيـادة                    
ح بإقامـة شـراكات مـع     عدد املنظمات األعضاء وإىل تعزيز الشبكة واهلويـة اجلَماعيـة، كمـا مسـ             

وقـد متـت   . املـصلحة فروع النظام القضائي املعنية بالقانون األسري، وغـري ذلـك مـن أصـحاب      
 .ز قدرات شبكة مماثلة يف اجلزائرحماكاة هذا النموذج لتعزي

وكــذلك عــزز الــصندوق اجلهــود الراميــة إىل منــع اهلجمــات العنيفــة ضــد املرشــحات    - ٣٦
 تقـدمي الـدعم مـن أجـل         ، يف البلـد األخـري     ،ومشـل ذلـك   . وكينيـا للمناصب العامـة يف سـرياليون       

ويف إطـار جهـود     . إنشاء وحدة رد سـريع تـوفر تـدريبات أمنيـة وخـدمات إحالـة للمرشـحات                
اهلادفــة إىل تيــسري وتعزيــز مــشاركة املــرأة يف بنــاء الــسالم ومنــع الــصراعات، بــدأ يف الــصندوق 

ليـشيت   -  هـي أفغانـستان وأوغنـدا وتيمـور         برناجما واسع النطاق يشمل ستة بلدان      ٢٠٠٧ عام
والعنـف   املـرأة، مبـا فيهـا مـسألة العنـف اجلنـسي       شـواغل ورواندا وليربيا وهاييت، هبـدف إدراج    

، يف خطط السالم، وتعزيـز ردود اجملتمـع احمللـي اهلادفـة إىل منـع                القائم على أساس نوع اجلنس    
 .والتصدي لههذا العنف 

 
 مييزية تغيريات يف املمارسات الت اهلادفة إىل إحداثالربجمة  

 باعتبـارهم حلفـاء رئيـسيني ودعـاة ملنـع العنـف             والـشبان دعم الصندوق تعبئـة الرجـال        - ٣٧
ضد املرأة مـن خـالل احلمـالت الـيت تـشارك فيهـا جهـات متعـددة، وتنظـيم املناسـبات وتقـدمي               

ثـال يف الـربامج اهلادفـة    وقد اتُّبع هذا النـهج علـى سـبيل امل   . املعلومات ومواد التثقيف واالتصال 
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ليـشيت ومجهوريـة فرتويـال       - إىل معاجلة اخلصائص الذكوريـة والـسلوك غـري العنيـف يف تيمـور             
ومن األمثلة األخرى ترينيداد وتوبـاغو، وجامايكـا، وسـانت لوسـيا، حيـث              . البوليفارية واهلند 

دمـج  أُ العنـف،    تزعم الصندوق وضع وتنفيذ برنامج ترعاه احملاكم للتدخل ضد مرتكيب أعمـال           
 اشـترك الـصندوق مـع       ،ويف تايلنـد  . كم يف حالـة سـانت لوسـيا       المحـ القـائم ل  عمل  اليف برنامج   

ــد اســتراتيجيات إشــراك      ــضافة مــؤمتر إقليمــي لتحدي مــن الرجــال  عــدد كــبري  احلكومــة يف است
 ،ويف روانــدا. الــواعني بالــشأن اجلنــساين يف مــساعي القــضاء علــى العنــف والتمييــز ضــد املــرأة 

ت الــشراكة مــع قــوات الــدفاع الروانديــة، والــشرطة الوطنيــة، ومنتــدى الناشــطني ضــد    أســفر
لرجــال، عــن التــزام جديــد يف أعلــى مــستويات اجلــيش   املخــصص لوارد املــالتعــذيب، ومركــز 

ــسي       ــف اجلن ــاء العن ــة إىل إهن ــال اهلادف ــى أســاس   بإشــراك الرجــال يف األعم ــائم عل ــف الق والعن
 . اجلنس نوع

ندوق اجتماعـــات مائـــدة مـــستديرة وحلقـــات نقـــاش ومحـــالت وكـــذلك دعـــم الـــص - ٣٨
مسرحية ومتعددة الوسائط خالل األيام الستة عشر اليت دامتها محـالت الناشـطني ضـد العنـف              

) ديـسمرب / كـانون األول   ١٠نـوفمرب إىل    / تشرين الثـاين   ٢٥من   (القائم على أساس نوع اجلنس    
اجلديــــدة، وباكــــستان، وبلغاريــــا، غينيــــا  - يف إكــــوادور، وإندونيــــسيا، وأوغنــــدا، وبــــابوا 

ليــشيت، ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة، وروانــدا،  - وبورونــدي، وبــريو، وتيمــور
. وقريغيزستان، وكازاخستان، والكامريون، وكمبوديا، وكولومبيـا، واملغـرب، ونيبـال، واهلنـد        

لعنف ضـد املـرأة،    جممـع فكـري معـين بـا    ل أنـشأ الـصندوق أو  ،ويف باكستان على سـبيل املثـال     
الثنـائيني واملنظمـات غـري      و جيمع بـني األمـم املتحـدة وغريهـا مـن الـشركاء املتعـددي األطـراف                

ــاون، و       ــد جمــاالت التع ــات وحتدي ــادل املعلوم ــن أجــل تب ــة، م ــع   احلكومي ــسر اجملم ــد ي حــوار ق
اون وبالتعـ . احلضارات بني فقهاء األديـان الرئيـسية اخلمـسة يف العـامل بـشأن العنـف ضـد املـرأة                   

  دعـم الـصندوق نـشر تقريـر إقليمـي عـن العنـف ضـد املـرأة عنوانـه                    ،شركاء األمـم املتحـدة     مع
، “العنف يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب     مبنأى عن حق املرأة يف العيش     !  كفى”

ة  عـد ُيـربز التقريـر  تولت تنسيقه اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب، و    
مسائل منها احلاجة إىل ترمجة اإلرادة السياسية إىل موارد بشرية ومالية وتقنية مـستدامة لوضـع             
حد لإلفـالت مـن العقـاب ومنـع العنـف ضـد املـرأة ومالحقـة مرتكبيـه قـضائيا ومحايـة حقـوق                

 بـدأ الـصندوق محلـة للـدعوة علـى اإلنترنـت       ،وعلـى صـعيد مقـر األمـم املتحـدة       . الناجيات منه 
 اجملتمـع املـدين،     ومنظمـات  يدعمها شركاء األمم املتحـدة       “!ل ال للعنف ضد املرأة      قُ”عنواهنا  

 .وكذلك املتحدثة باسم احلملة نيكول كيدمان، رسولة اخلري للصندوق
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 االستنتاجات 
ن العنف املتفشي واملستمر ضـد املـرأة يف أحنـاء العـامل يغـذي ثقافـات العنـف ويعـوق                      إ - ٣٩

وقد أبرزت املقررة اخلاصـة املعنيـة       . ف حقوق اإلنسان والتنمية والسالم    التقدم حنو حتقيق أهدا   
التحـديات أمـام تطبيـق معيـار بـذل          ) E/CN.4/2006/61(بالعنف ضد املـرأة يف تقريرهـا األخـري          

العناية الواجبة، الذي كثريا ما يقتصر على االسـتجابة للعنـف ضـد املـرأة عنـد وقوعـه، ويركـز                     
وأبرزت احلاجـة إىل زيـادة   . والوصول إىل العدالة وتقدمي اخلدماتعلى اإلصالحات التشريعية   

التركيــز علــى الوقايــة، مبــا فيهــا احلاجــة إىل تغــيري اهلياكــل اجلنــسانية القائمــة علــى ســلطة األب  
 . والقيم اليت ُتدمي العنف ضد املرأة وتسبب تعنت مرتكبيه

ات الرئيــسية األخــرى املتعهــد هبــا ولتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وإجنــاز االلتزامــ - ٤٠
لصاحل املرأة يف العامل، من املهـم للغايـة تعزيـز املـستوى احلـايل للـدعم املقـدم ألعمـال التـصدي                       

 .للعنف ضد املرأة تعزيزا كبريا، وأن حتاكى النُّهج الفعالة واملبتكرة على نطاق أوسع
 
 


