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  جلنة وضع املرأة    جملس حقوق اإلنسان
  سة واخلمسونسادالدورة ال     عشرةالدورة التاسعة

  ٢٠١٢مارس / آذار٩ -فرباير / شباط٢٧    ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ -فرباير / شباط٢٧
  من جدول األعمال٢البند 

التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق
 املتحـــدة حلقـــوقاإلنـــسان وتقريـــرا مفوضـــية األمـــم   

  اإلنسان واألمني العام

  *من جدول األعمال املؤقت) ج( ٣البند   
متابعـــة نتـــائج املـــؤمتر العـــاملي الرابـــع املعـــين بـــاملرأة والـــدورة

املـرأة’’االستثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة املعنونـة            
املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة والــســـالم يف”: ٢٠٠٠عــام 

تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين،: “احلـادي والعـشرين   القرن  
      وأوضاع املرأة، ومسائل برناجمية

هيئــة ( هيئــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة  تقريــر    
 االســتئماين املتحــدة األمــم صــندوق أنــشطة عــن) األمــم املتحــدة للمــرأة

   املرأة ضد العنف على القضاء إىل الرامية اإلجراءات لدعم
  

 مذكرة من األمني العام    
  

  موجز  
هيئـة األمـم املتحـدة     ن حييـل طيـه إىل جلنـة وضـع املـرأة، تقريـر         أيتشرف األمني العام بـ      

عـن أنـشطة صـندوق األمـم        ) هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة       (للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة      
جراءات الرامية إىل القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة، الـذي جـرى                 املتحدة االستئماين لدعم اإل   

  .٥٠/١٦٦إعداده عمال بقرار اجلمعية العامة 
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تقريــر هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة عــن أنــشطة صــندوق األمــم املتحــدة        
 االستئماين لدعم اإلجراءات الرامية إىل القضاء على العنف ضد املرأة

  
 املقدمة  - أوال  

ألمم املتحـدة االسـتئماين لـدعم اإلجـراءات الراميـة إىل القـضاء علـى العنـف                  صندوق ا   - ١
 متعددة األطراف لتقدمي املنح، معنية بدعم جهـود احلكومـات واملنظمـات             ائدةضد املرأة آلية ر   

 . واحمللــيوطينغــري احلكوميــة الراميــة إىل إهنــاء العنــف ضــد النــساء والبنــات، علــى املــستويني الــ
، )هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة       ( املتحدة للمساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة           وتتوىل هيئة األمم  

مبوجـــب  ١٩٩٦إدارة الـــصندوق الـــذي أســـس يف عـــام  نيابـــة عـــن منظومـــة األمـــم املتحـــدة،
 الـــدعم ملبـــادرات بلـــغ   ، الـــصندوق حـــىت تارخيـــه  قـــدمو .٥٠/١٦٦اجلمعيـــة العامـــة   قـــرار
ــادرة، يف  ٣٣٩ عــددها ــدا و١٢٧مب ــا بل ــى    مــن خــالل  ، إقليم ــا عل ــد جمموعه ــنح يزي تقــدمي م
 .مليون دوالر ٧٨,٤

ويوضح هذا التقرير، املقدم إىل جلنة وضع املرأة يف دورهتـا الـسادسة واخلمـسني، وإىل                  - ٢
 الــصندوق االســتئماين هجملــس حقــوق اإلنــسان يف دورتــه التاســعة عــشرة، التقــدم الــذي أحــرز

  .٢٠١١واإلجنازات اليت حققها يف عام 
  

  املعلومات األساسية والسياق  - ثانيا  
 .يشهد اجملتمع الدويل فرصة تارخيية لتعزيز التقدم جتاه إهناء العنف ضد النساء والبنـات            - ٣
ــسنوات اخلمــس وعــشرين املاضــية، ارتف   شــهدتو ــا ال ــع لإلنــاث    ا يفع ــر املتوق  متوســط العم
قتــصادية املتاحــة  الفــرص االا يف الفجــوات بــني اجلنــسني يف جمــال التعلــيم وتوســع  تراجعــا يفو

علــى و. ة حقــوق املــرأختــدم ملموســة ة قانونيــات الفتــرة نفــسها إصــالحنفــذت يفو. )١(للمــرأة
 ّن، وَســـالدســـتور بلـــدا ضـــمانات للمـــساواة بـــني اجلنـــسني يف  ١٣٩الـــصعيد العـــاملي، أدرج 

جيـري تعزيـز تلـك القـوانني علـى الـصعيد            و. )٢(بلدا قوانني خاصة بتجرمي العنف العـائلي       ١٢٥
تكثيـف العمـل    تـدعو إىل    ،  )٣(دويل، من خالل قرارات متتالية للجمعية العامـة وجملـس األمـن           ال
 .هناء العنف ضد النساء والبناتإلاختاذ هنج متعددة القطاعات ومستدامة توصي بو

__________ 
 World Development Report 2012: World Development Report 2012: Gender Equality and  انظــر،  )١(  

Development. واشنطن العاصمة، البنك الدويل .  
 املتحـدة  نيويـورك، هيئـة األمـم   . .In Pursuit of Justice: Progress of the World’s Women 2011-2012انظـر    )٢(  

  .للمرأة
ــة     )٣(   ــة العام ــرارات اجلمعي ــس األمــن   ٦٤/١٣٧ و ٦٣/١٥٥ و ٦٢/١٣٣ و ٦١/١٤٣ق ــرارا جمل  ١٨٢٠، وق

  ).٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨(
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علـى   قـادرا  عامـا علـى تأسيـسه،    ١٥ مبـرور  ، وهو حيتفـل   وال يزال الصندوق االستئماين     - ٤
وتـشري  . لعنـف ضـد النـساء والبنـات      ا  إلهنـاء  ايل، من خالل استثماراته،    الزخم العاملي احل   توظيف
، بــشكل صــريح إىل ٢٠١٠ يف عــام ،اجلمعيــة العامــة حــىت وقــت قريــباختــذهتا  متعاقبــة قــرارات

األمهية القصوى لتعزيز فعالية الصندوق االستئماين، بوصفه آلية متويل شاملة للمنظومـة، وتؤكـد              
، الـيت أطلقهـا األمـني العـام       ‘‘ احتـدوا إلهنـاء العنـف ضـد املـرأة         ’’لـة   جمددا اهلدف الذي حددته مح    

.  مـن أجـل تقـدمي املـنح    ،٢٠١٥، حـىت عـام    مليون دوالر سنويا للـصندوق   ١٠٠مجع  املتمثل يف   
 باملوعد النهائي لتحقيق األهداف اإلمنائيـة  ، مليون دوالر١٠٠يرتبط ذلك الرقم املعياري البالغ   و

 .هناء العنف ضد النساء والبنات من أجل حتقيق تلك األهدافلأللفية، ويربز أمهية إ

ــرة االطــة باخلويتركــز اهتمــام الــصندوق االســتئماين، الــذي يــسترشد     - ٥ ســتراتيجية للفت
ترمجـة  :  علـى ثـالث أولويـات رئيـسية، هـي          ،‘‘٢٠١٥رؤيـا   ’’باسم  املعروفة   ٢٠١٥-٢٠١٠

عـارف بـشأن مـا يـصلح إلهنـاء العنـف             امل توليـد تعهدات السياسات إىل واقع للنساء والبنات، و      
املستشري ضـد النـساء والبنـات، وبنـاء شـراكات جديـدة للـصندوق وتعزيـز ملكيتـه وااللتـزام                     

أدنـاه،   ٣٦ إىل   ٦وتـوجز الفقـرات مـن       . جتاهه على نطاق منظومة األمم املتحدة ويف خارجها       
  . جتاه حتقيق تلك األولويات٢٠١١التقدم الذي أحرزه الصندوق يف عام 

  
 ترمجة الوعود إىل ممارسات  - ثالثا  

ــ  - ٦  رئيـــسية لتحويـــل تعهـــدات  عامليـــةل الـــصندوق االســـتئماين منـــذ تأسيـــسه، آليـــة مثـ
الـسياسات، مـن خـالل      يف  ة يف امليزانيـة و    دداحلكومات بإهناء العنف ضد املرأة إىل التزامات حمـ        

 .حجمهوزيادة  ، الدعم املتاح لتنفيذ برامج فّعالة يف امليدانحتسن نوعية

 بلــغ ، منحــة جاريــة٩٦ ضــمت حافظــة الــصندوق االســتئماين  ،٢٠١١ عــام نهايــةوب  - ٧
وكانـت حـافظ منطقـة أفريقيـا هـي      . منطقة بلدا و٨٦ مليون دوالر، تغطي ٦١جمموع قيمتها  
مث ، ) يف املائــة٢٥(، تليهــا حافظــة آســيا ومنطقــة احملــيط اهلــادئ ) يف املائــة٣٢(األكــرب حجمــا 

أوروبـا  وسـط وشـرق     حافظـة   ف،  ) يف املائة  ١٩(تينية ومنطقة البحر الكارييب     ة أمريكا الال  فظحا
وكانــت حافظــة منطقــة الــدول العربيــة هــي األصــغر  ).  يف املائــة١٢(ورابطــة الــدول املــستقلة 

 يف املائـة مـن إمجـايل    ٧بلغـت حـصة الـربامج الـشاملة لعـدة منـاطق       بينمـا  ،  ) يف املائة  ٥(حجما  
 عـددها   القطريـة، يبلـغ  ألمـم املتحـدة  تابعـة ألفرقـة ا   دوق بـرامج     الصن يدعمو. حافظة الصندوق 

 دعـم مبـادرات حيويـة ملنـع         بغية ، ماليني دوالر  ١٠,٨ قدم هلا منحا بلغ جمموعها       ، برناجما ١٢
صـندوق األمـم    : الوكاالت الرائدة هلذه الربامج هي    و. العنف ضد النساء والبنات والتصدي له     

 بـرامج، وكـل مـن برنـامج األمـم           ٤للمـرأة،   ألمـم املتحـدة      برامج، وهيئة ا   ٦،  املتحدة للسكان 
 . برنامج واحد،املتحدة اإلمنائي واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
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 اإلجــراءاتاختــاذ وألغــراض معاجلــة الفجــوات الواســعة الــيت تفــصل االلتزامــات عــن     - ٨
 يوق االسـتئماين اهتمامـه يف اجملـال االسـتراتيج         ، ركـز الـصند    إلهناء العنف ضد النساء والبنات    

ــة للمبــادرات الــيت  . علــى دعــم تطبيــق القــوانني والــسياسات وخطــط العمــل   ومنحــت األولوي
ــام شــراكات وســط األ      ــشجع علــى قي ــة متعــددة وت ــشارك فيهــا أطــراف فاعل ــؤثرة طــرافت  امل

 الـصندوق   هلـا ح، اليت قـدم  النشطة املتلقية للمناجلهات ملوعلى حنو ما يرد أدناه، تع . الرئيسية
ع نطاق اخلـدمات املقدمـة إىل   يخدمات الوقاية األولية وتوسعلى تعزيز ، ٢٠١١الدعم يف عام    

ويركـز الـصندوق اهتمامـه      . ية للمستجيبني األوائل  س القدرات املؤس  بناء من العنف و   ياتالناج
 اعـة ناملوس نقـص    فـري و العنـف ضـد املـرأة         مسارات بشكل خاص على الربامج اليت تعاجل التقاء      

يف حالـة نـزاع     اإليدز، عالوة على الربامج اليت تفيد املرأة يف اجملتمعـات الـيت             /البشرية املكتسب 
ــأو يف أو مــا بعــد نــزاع   ــةحال ــصندوق عــدة    . ة انتقالي ــربامج املدعومــة مــن ال ويــشمل عمــل ال

 املـرأة   ، ويصل إىل الفئات الضعيفة مـن الـسكان بـصفة خاصـة، مبـا يف ذلـك                  يف العادة  قطاعات
 . األصليةجملتمعاتالريفية، والفتيات املراهقات وا

إهنـاء العنـف    ب فيمـا خيـتص    استثمارات الصندوق االسـتئماين عـن نتـائج واعـدة            سفروت  - ٩
احلكومات ووكاالت األمم املتحدة والقطـاع اخلـاص ومنظمـات          وتعمل  . ضد النساء والبنات  

هـات املتلقيـة للمـنح واستنـساخها مـن          مـشاريع اجل   بـشكل مـضطرد علـى توسـيع          اجملتمع املدين 
، ٢٠١١ويف عـام  . نجـاح تلـك املبـادرات   ، مـن منطلـق إدراكهـا ل   أجل تعظيم فعاليـة تـدخالهتا     

 إرشـادي أعـده الـشريك املنفـذ احمللـي      دليـل  وزارتا العدل والصحة يف شـيلي استنـساخ     دعمت
ــدو ــة املتلقـــي )Instituto Promundo (ملعهـــد برومونـ ــتئملنحـ ــدتاه  الـــصندوق االسـ ماين، واعتمـ

ــساء       ــشباب يف إهنــاء العنــف ضــد الن ــة إىل إشــراك ال ــة الرامي ألغــراض مواصــلة جهــود احلكوم
 لألمـريكيتني ومنطقـة البحـر       واعتمـد مكتـب اليونيـسيف اإلقليمـي       . بلـد والبنات علـى نطـاق ال     

العتــداء ، فيمــا يتعلــق باتــدخلال ومنــوذج يةتــسويقالملــة احل بعــض عناصــر ، يف بنمــاالكــارييب،
ــارم و    ا ــفاح احمل ــال وس ــى األطف ــسي عل ــشرية، مل   جلن ــة الب ــريوس نقــص املناع ــد الدراســات  ف عه

، أصـبحت البحـوث االستكـشافية عـن العنـف           وباملثـل . يف براجمـه  وأدجمهـا   اجلنسانية واإلمنائية،   
 Clectiva (اإليدز، اليت جتريها مجعيـة املـرأة والـصحة   فريوس نقص املناعة البشرية وضد املرأة و

Mujer y Salud( ــصندوق ــة الـ ــة ملنحـ ــة ، املتلقيـ ــ يف منطقـ ــة  احلـ ــاييت واجلمهوريـ دود بـــني هـ
الدومينيكية، هدفا لالستنساخ مـن قبـل شـركة متعـددة القوميـات علـى احلـدود بـني الواليـات              

 منظمـة غـري حكوميـة علـى         ٦٠إلضـافة إىل ذلـك، تـستخدم        اوب. املتحدة األمريكية واملكسيك  
  أعدتــه منظمــة أوكــسفام الربيطانيــة ومنظمــة كفــىمــستوى املنطقــة، دليــل تــدريب متخــصص

)KAFA(اللبنانية عن كيفية إشراك الرجال واألوالد يف عمليات الوقاية . 
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نح ملـــ ةتلقيـــاجلهـــات املطة نـــشويتزايـــد باضـــطراد االعتـــراف علـــى الـــصعيد العـــاملي بأ  - ١٠
ل التصدي للعنـف    رسات يف جما  ا باعتبارها من أفضل املم    ا،الصندوق االستئماين ومناذج براجمه   

 االجتماعيـة الـيت     جهود وسـائط اإلعـالم    حظيت  ،  ٢٠١١يوليه  /ويف متوز . ضد النساء والبنات  
 ‘‘قـرع اجلـرس   إ’’ مـن خـالل محلـة        حلقوق اإلنسان،  )Breakthrough (‘بريكثرو’ منظمة   تبذهلا

)Bell Bajao ( ،عيـة  اعتراف مجعيـة اسـتخدام التكنولوجيـا لألغـراض االجتما    باملتعددة الوسائط
ــة إفراديــة  صــاحلة ، باعتبارهــااهلنــديف والتعبويــة   عــن أنــشطة  ألن تكــون موضــوع دراســة حال

 إىل الطرائق الشاملة واالبتكارية اليت يـستخدم هبـا متلقـو    عترافواستند هذا اال . الدعوة الفعالة 
املــنح وســائط اإلعــالم وتنظيمــات اجملتمعــات احملليــة حلــشد اجلهــود الــشعبية مــن أجــل خفــض   

باإلضـافة  و. اإليدز/ وختفيف الوصمة ضد النساء املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية         العنف
الــيت أســستها وزارة الــشؤون اجلنــسانية  ، لــديفمبحظيــت منظمــة مــساعدة أطفــال  إىل ذلــك، 

 بـاعتراف املنظمـة الدوليـة ملـساعدة األطفـال بـأن              واملتلقية ملنحة من الـصندوق،     وشؤون املرأة، 
بني شركات االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية واملنظمـات غـري احلكوميـة              ية  شراكتها النموذج 

ــساخن      ــاتفي ال ــشاء اخلــط اهل ــال يف إن ــع األطف ــشطة م ــشاركتها الن ــدرج ضــ  ،وم ــضل تن من أف
  .املمارسات أيضا

  
 الوقاية األولية    

ويقــدم الــصندوق االســتئماين الــدعم ملبـــادرات مــستدامة طويلــة األجــل تـــستهدف          - ١١
ذريـة للعنـف ضـد املـرأة، مـن منطلـق إدراكـه أن اآلثـار القـصرية والطويلـة األجـل                       األسباب اجل 

ويركـز  .  جيـب أالّ حيـدث يف األسـاس    العنـف  العنف تلحق ضررا بليغـا باجملتمعـات، وأن     لذلك
 العنف الـضارة    ‘‘تداعيات’’نح الصندوق جهوده وموارده على منع       اجلهات املتلقية مل  كثري من   

وال تقتـصر تلـك     . طفال والعـائالت والطوائـف واجملتمعـات بـصفة عامـة           االجتماعي لأل  لنماءبا
املبادرات على إشراك الرجال واألوالد يف منع العنـف، بـل تـشرك قـرى ومقاطعـات وطوائـف             

 .حدوث العنف يف اجلهود الرامية إىل احليلولة دون كاملة

ــة   - ١٢ ــتار’’وتنفـــذ منظمـ ــة، بـــدعم مـــن الـــص  (Youth Star) ‘‘يـــوث سـ ندوق الكمبوديـ
 نـوع اجلـنس،     القائم علـى  االستئماين، مشروعا منوذجيا يشرك الشباب يف عمليات ملنع العنف          

 مقاطعـة ريفيـة علـى امتـداد         ٢٠لتطوع خبدماهتم يف     على ا   خرجيي اجلامعات  تشجيعمن خالل   
البلد، من أجل التوعية باحلقوق املتساوية للنساء والرجال، ورسم خطـط عمـل حمليـة ملكافحـة            

ــوع اجلــنس      العنــف ا ــى ن ــائم عل ــن العنــف الق ــائلي واألشــكال األخــرى م ــة  . لع وتعمــل منظم
 يف زامبيـا، علـى   ون علـى الـصعيد احمللـي   املنفـذ   وشـركاؤها )Equality Now (‘‘املـساواة اآلن ’’

ــبكات  ــة تأســـيس شـ ــاء    مكونـ ــها زهـ ــبكة منـ ــل شـ ــدارس، تـــضم كـ ــن األوالد يف مخـــس مـ مـ
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وتعمـل تلـك   . يت تقـر العنـف ضـد البنـات    عضو، من أجل التـصدي للقوالـب النمطيـة الـ         ١٠٠
 عـن جهودهـا الراميـة إىل إهنـاء العنـف            وتتحـدث الشبكات بصورة فعالة مع وسـائط اإلعـالم،         

ويف ترينيداد وتوباغو، يعـاجل     . ا إذاعي ا برناجم ١٢ عرب أكثر من  اجلنسي الذي ميارس ضد البنات      
ــستم     ــسام امل ــسألة االنق ــة م ــسانية واإلمنائي ــصدي للعنــف   معهــد الدراســات اجلن ــود الت ر يف جه
مـع بيانـات بالغـة     جياإليـدز، و  /اجلنسي وإساءة معاملـة األطفـال وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية             

وتـوفر حلقـات عمـل      . األمهية عن إصابات اإليدز وسط البنات الناجيات مـن العنـف اجلنـسي            
 نطـاق  س ابتدائيـة وثانويـة علـى   امـدر تلميـذ مـن    ٤٠٠تشارك فيهـا أكثـر مـن     و جاذبة للشباب 

، معلومـات حيويـة لألطفـال بـشأن االعتـداء اجلنـسي وسـفاح احملـارم واآلثـار                    وتوباغو ترينيداد
، أدخلـت   ٢٠١١ويف عـام    .  اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية          يهما مـن حيـث    املترتبة عل 

 املتلقيـة ملنحـة الـصندوق       اجلهـة وزارة الشعب والتنمية االجتماعية منوذج التدخل الـذي أعدتـه           
 والتوصيات اليت قدمتها، ضمن جهود احلكومة الرامية إىل تنقيح سياسـاهتا املتعلقـة              ،ستئمايناال

  . وحتسينها على الصعيد الوطين،باالعتداء اجلنسي على األطفال وسفاح احملارم

وتستخدم اجلهات املتلقية ملنح الصندوق االستئماين يف بلـدان مثـل البوسـنة واهلرسـك                 - ١٣
يعـــانني أشـــكال متعـــددة ومتداخلـــة  ات لـــتمكني النـــساء والبنـــات الـــاليت  وبـــريو، اســـتراتيجي

 الـيت   ،التمييز، وتنفذ برامج تعـاجل بـصورة شـاملة جوانـب عـدم املـساواة املترسـخة اجلـذور                   من
ــسهم ــدوث العنـــف  تـ ــة  و. يف حـ ــل منظمـ ــنة واهلرســـك، تعمـ ــع ’’يف البوسـ ــوق للجميـ   ‘‘احلقـ

)Rights for All (  كــي يـستطعن الوصــول إىل أجهــزة   ، الرومـا علـى بنــاء قــدرات نـساء طائفــة
 امـرأة  ١٠٠من خالل تـوفري الـدعم شـبه القـانوين لزهـاء      وذلك  عمليات صنع القرار،    والعدالة  

وســامهت . لطائفــةتلــك ا امــرأة مــن الكــوادر القياديــة ل ١٢مــن الناجيــات مــن العنــف ورعايــة  
 مؤســسات الدولــة بــشأن املنظمــة املتلقيــة ملنحــة مــن الــصندوق االســتئماين يف قيــام حــوار مــع  

ويف بــريو، تقــوم رابطــة  .  البوســنة واهلرســكألول مــرة يفالوضــع االجتمــاعي لنــساء الرومــا،  
الـشباب املنحـدرين   وبتـدريب شـباب الـشعوب األصـلية      االتصاالت االجتماعيـة يف كاالنـدريا    

مل املباشـر   التعا، ومتكينهم من    كافحة العنف مل حركة   ية يف قياد ليؤدوا أدوارا    من أصول أفريقية  
 من أجـل تنفيـذ خطـط عمـل تتعلـق حبقـوق املـراهقني        ناطقمع احلكومات احمللية وحكومات امل   

زهـاء   وأشركت الرابطة املتلقية ملنحـة مـن الـصندوق االسـتئماين يف جهودهـا،             . يف مدينة بيورا  
 علـى حنـو يكفـل إدمـاج النمـوذج           ، من مسؤويل القطاع العام يف مناطق الشعوب األصـلية         ٩٠
يد املشترك بني الثقافات الذي وضعته من أجل منع العنف، بـصورة منهجيـة علـى الـصعيد           الفر

   . يستطيع أن حيقق أكرب أثر يف احلياة اليومية ألفراد تلك الطوائفحيثاحمللي، 
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 توسيع نطاق حصول الناجيات من العنف على خدمات الدعم    

ــم املتحــدة االســتئماين االســتجابات       - ١٤ ــدعم صــندوق األم ــش ي ــسقة ال ــددة املةاملن  واملتع
 اخلـدمات    تـوفري   اليت تليب االحتياجات املترابطة للناجيات مـن العنـف، مبـا يف ذلـك              ،القطاعات

 .التمثيل القانوين والعمالة وفرص التدريبوالصحية والدعم النفسي واالجتماعي 

امهـا علـى     يـدعم الـصندوق االسـتئماين املـشاريع الـيت يتركـز اهتم             ،و يف مجيع املنـاطق      - ١٥
ويف .  الوقائيــة مــن خــالل تــوفري اخلــدمات احليويــةإمكانــاهتنمــسائل متكــني املراهقــات وتنميــة 

خـدمات الـدعم للبنـات    تـوفري   طاجيكستان، يسد مركز حقـوق الطفـل فجـوة كـبرية يف جمـال               
 ١٨-١٠يف الفئـة العمريـة     الستغالل اجلنسي والـزواج املبكـر واالجتـار بالبـشر         من ا  املتضررات

 املركز املتلقـي ملنحـة مـن الـصندوق االسـتئماين            لكي يعزز و. املعرضات لتلك املخاطر  أو  سنة،  
 منظمـات غـري حكوميـة    ١٠شـبكة مـن   عمـد إىل تأسـيس   قدرة النظام القائم حلماية األطفـال،   

 يف غـضون  جـرى و.  طاجيكـستان نطـاق يف املقاطعـات احملليـة علـى    احلاالت    تلك إحالةلتقوم ب 
 يف ملمـوس  حـدوث حتـسن      مما يدل علـى   ،  ا بنت ٣٣٠ساعدة ألكثر من     توفري امل  ، شهور فقط  ٣

رعايـة األطفـال     كونـا ل   ويف بوليفيـا، تتـويل رابطـة      . إجناز اخلدمات املتعلقة هبذه الفئـة املـستهدفة       
ريــادة برنــامج فريــد يتنقــل علــى مــدار الــساعة ويــوفر خــدمات منــع العنــف والتــدخل وإعــادة   

  ذات معـدالت اجلرميـة األعلـى يف        دناملـ ردات يف شـوارع      للمراهقات املـش   ،اإلدماج والتمكني 
وقامت الرابطة املتلقيـة ملنحـة مـن الـصندوق االسـتئماين، والـيت تعمـل ضـمن شـبكة مـن                . البلد
 حلقــوق البنــات املعرضــات للمخــاطر يف معنيــة بالــدعوة مؤســسة حكوميــة وغــري حكوميــة ١٦

ميها إىل اجلهاز التـشريعي يف بوليفيـا،   مدينة إل آلتو، بصياغة عدد من مشروعات القوانني وتقد  
 .هبدف منع العنف ضد تلك الفئة الضعيفة من السكان

وتعمل املنظمة الدوليـة لرعايـة الناجيـات مـن االعتـداءات باألمحـاض، مبـساعدة منحـة                    - ١٦
من الصندوق االستئماين، على تنفيذ استراتيجية شاملة ترمي إىل وضع حد للعنـف ضـد املـرأة                 

 إمكانيـة حـصول     تعزيـز وألغـراض   . حروق األمحـاض يف أوغنـدا وكمبوديـا ونيبـال         الناجم عن   
 قاعــدة علــى الــصعيد احمللــيالناجيــات علــى خــدمات إعــادة التأهيــل، طــور الــشركاء املنفــذون 

 بيانــات مركزيــة فريــدة مــن أجــل رصــد حــوادث العنــف النــاجم عــن االعتــداءات باألمحــاض   
ــا مــــن  ــباهب األخــــرى،احلــــروقوغريهــ ــداء  ا ودر وحتديــــد أســ ــة االعتــ ــابة ومنطقــ ــة اإلصــ جــ

 .الضحية وعمر

ويثري إيصال اخلدمات إىل الناجيات من العنف الاليت يعـشن يف منـاطق يف حالـة نـزاع                  - ١٧
. أو ما بعد نزاع أو عدم استقرار، جمموعة معقدة من التحديات اليت تتطلب تدخالت مبتكـرة               

ن، بدعم من الـصندوق االسـتئماين، بتنفيـذ         وتقوم اللجنة الوطنية للعمل االجتماعي يف سرياليو      
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معنيـة بالناجيـات مـن العنـف اجلنـسي          وهي   يف تاريخ البلد،     ضرر أوائل مبادرات جرب ال    إحدى
 يف حـاالت  جبـنس معـني  ويعزز ذلك املشروع املساءلة عن اجلرائم املرتبطة . على وجه التحديد 

و علـى   . ضرر عقـب انتـهاء الـرتاع      الرتاع، ويشكل منوذجا يراعي الفوارق بني اجلنسني جلرب الـ         
ىل  إ منظمــة العمــل مــن أجــل املعونــة سعىمــستوى اجملتمعــات احملليــة واملقاطعــات يف ليبرييــا، تــ 

 األطراف الفاعلـة يف جمـال احلمايـة يف مقـاطعيت ريفـر غـي وغرانـد غيديـه،                    جهودتعزيز تنسيق   
 حـاالت العنـف ضـد       لدعم والرصد ومتابعة  لاملشترك   اجلهد   أدت دورا فاعال يف تشجيع    حيث  

 . النساء والبنات
  

 تأمني التزامات امليزانية والسياسات املتعلقة بالتنفيذ    

ــوات      - ١٨ ــسد فجـ ــشاريع تـ ــتئماين مـ ــصندوق االسـ ــدعم الـ ــية يـ ــوانني  أساسـ ــذ القـ يف تنفيـ
 جلمــع البيانــات ملوحــدةوالــسياسات الــيت تعــاجل العنــف ضــد املــرأة، وتتــراوح بــني العمليــات ا  

ــسياسي ــدعوة ال قــدرات املــسؤولني احلكــوميني وغريهــم مــن األطــراف املــؤثرة    إىل تطــوير ة وال
 .هاوإنفاذ األخرى املكلفة بتنفيذ القوانني

 علـى تعزيـز القـدرات املؤسـسية         ،ملـنح الـصندوق تقريبـا     اجلهـات املتلقيـة       مجيـع  عملتو  - ١٩
. العنـف ضـد املـرأة      بتنفيذ القوانني والسياسات وخطط العمل املتعلقـة بإهنـاء           نيلمكلفلواملهنية  

حلقوق املرأة، باالشتراك مـع احلكومـة   ) Ilse Henar(ويف سورينام، تتوىل مؤسسة إيلسي هينار 
.  يعــاجل التحــرش اجلنــسي يف موقــع العمــل  جتــرييب منــوذجتنفيــذوالقطــاع اخلــاص والنقابــات،  

ري نحـة مـن الـصندوق، مدونـة سـلوك، هـي األوىل مـن نوعهـا، جيـ                  املتلقيـة مل  وأعدت املؤسسة   
وكانت اسـتجابة القطـاع اخلـاص إجيابيـة لدرجـة      .  شركات يف منطقة العاصمة١٠ها يف  طبيقت

ــا حــضور دورات إلزاميــة للتوعيــة بــ          شأن أن بعــض الــشركات فرضــت علــى مجيــع موظفيه
 جهـود تلـك     وكـان لـصدى   .  عمليـة تنفيـذ املدونـة      كجزء من التحرش اجلنسي، جيري تنظيمها     

ضاء احتـاد نقابـات العـاملني يف اخلطـوط اجلويـة لـسورينام، مـن                 أع أثره يف متكني  املؤسسة أيضا   
إدخال بند يتعلق بتطبيق تدابري وقائية ضـد التحـرش اجلنـسي يف موقـع العمـل يف وثيقـة االحتـاد              

 .اخلاصة بالتفاوض اجلماعي

ــة عمــل تو  - ٢٠ ــى تطــوير فهــم األطــراف    اجلهــات املتلقي ــضا عل ــصندوق أي ــنح ال ــة  مل  الفاعل
اإليــدز، /كومــة للــروابط بــني العنــف ضــد املــرأة وفــريوس نقــص املناعــة البــشريةاحلالرئيــسية يف 

ويف اجلمهوريـة الدومينيكيـة، علـى       . التصدي الستشراء ذلـك البـاء املـزدوج       وبناء قدرهتم على    
شأن بــمــن أجــل توعيــة اجلمهــور  حمافظــات، ٥ســبيل املثــال، تعمــل رابطــة املــرأة والــصحة يف  

ة البــشرية والعنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس، وبنــاء قــدرات   الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــ 
وساعدت الرابطة املتلقيـة ملنحـة مـن الـصندوق، مـن            . السلطات احمللية اليت تعاجل كلتا املسألتني     



A/HRC/19/30 
E/CN.6/2012/13  
 

11-63258 9 
 

يف عمل اللجنة الوطنية املعنيـة بتنقـيح القـانون املتعلـق بفـريوس نقـص         النشطة  خالل مشاركتها   
ــشر  ــوفري /يةاملناعــة الب ــدز، يف ت ــة  اإلي ــضا لعملي ــذلك، مؤكــدةاملــذكورةتنقــيح ال االســتنارة أي   ب

 .اإليدز/اعترافها الصريح بالصلة بني العنف ضد املرأة وفريوس نقص املناعة البشرية

 ملنح الـصندوق علـى إنفـاذ القـوانني الـيت تعـاجل العنـف                اجلهات األخرى املتلقية  كز  رتو  - ٢١
ية وحتسني إمكانية جلوء الناجيات من العنـف         من خالل تعزيز قدرات النظم القضائ      ،ضد املرأة 

ووفــرت الرابطــة الدوليــة للقاضــيات، يف شــراكة مــع رابطــة قاضــيات زامبيــا،         . إىل القــضاء
 من القاضـيات علـى الـصعيد الـوطين،       ٣٠ و   ، قاضية يف املناطق الريفية    ٨٠التدريب ألكثر من    

 التـدريب   أسـفر ذلـك   و. ا حماكم صـديقة للـضحاي     تشكيلبشأن حقوق النساء والبنات وكيفية      
ألطبـاء الـشرعيني    لمفيـدة للقاضـيات الريفيـات والوطنيـات و        ‘‘ حلقـات مراجيـع   ’’عن تأسيس   

تلــك احللقــات دور حيــوي يف مــساعدة  كــان لو. وغريهــم مــن أفــراد إنفــاذ القــانون اآلخــرين  
لوظيفــة األدلــة  هــمأولئــك املــسؤولني علــى حتــسني تقيــيمهم إلفــادات األطفــال الــشهود وفهم  

 ،حتديـد األدلـة الالزمـة إلدانـة اجلنـاة         علـى    و ، يف قضايا االعتداء اجلنسي علـى األطفـال        اعمةالد
 .وتعميق إحساسهم باحتياجات الضحايا

  
 توليد املعارف وتنمية القدرات  - رابعا  

يقر الصندوق االستئماين بأن املعارف تكون أشد نفعـا عنـد تبادهلـا ووصـوهلا مباشـرة                   - ٢٢
ــستفيدين، ممــ  ــسهم     إىل امل ــة أنف ــن محاي ــهم م ــرص متكن ــفضــدا يوســع ف  يكــسر عمــل و.  العن

الصندوق احتكار املعـارف مـن خـالل سـد الفجـوات يف التغذيـة العكـسية باملعلومـات وربـط                     
ن الــصندوق يــدعم جهــود أومثــال ذلــك . التكنولوجيــا باالحتياجــات الفرديــة للنــساء والبنــات
 مولــةاتــف احملوهلاإىل تطــوير اســتخدامات منظمــة األطبــاء املناصــرين حلقــوق اإلنــسان الراميــة   

علـى حنـو    بلدان يف وسط وشـرق أفريقيـا،   ٥خرباء الطب الشرعي يف على مها  ميوجتريبها وتع 
يف املنــاطق النائيــة مــن تــصوير أدلــة الطــب الــشرعي   يف اجملــال الــصحي كــن املهنــيني العــاملنيمي

نـصية إىل املستـشفيات واحملـاكم        وإرسال تلك الصور يف هيئة رسـائل         ،املتعلقة بالعنف اجلنسي  
ــز الــشرطة يف املنــاطق احلــضرية    ــة األمهيــة    . ومراك كفالــة جنــاح  مــن أجــل  وهــي جهــود بالغ

 .حماكمات االغتصاب وإهناء اإلفالت من العقاب على تلك اجلرائم

وباملثل، تعمل املنظمة الدولية للمرأة يف املدن على حتديد أبعـاد االسـتبعاد اجلنـساين يف        - ٢٣
اع العــام ورســم خــرائط لــه علــى نطــاق مــدن أمريكــا الالتينيــة وأفريقيــا وشــرق أوروبــا    القطــ

اسـتخدام   ب نحة من الصندوق أيضا، من إعداد خرائط      مل ملتلقيةومتكنت املنظمة ا  . وجنوب آسيا 
مجـع  مـن    لكل من أوجه استخدام ومـستخدمي املـساحات العامـة، و           ،نظم املعلومات اجلغرافية  

 املـشروع بالفعـل عـن نتـائج         ذلـك وأسـفر   . املـرأة يف املـدن املـستهدفة      بيانات عن مدى سـالمة      
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مجهوريـة   الربنامج احمللي للمنظمـة يف  رعايةحتت   نفذت امثال ذلك أن حبوث   و. مثرية لإلعجاب 
لنــساء املتعلقــة  اجتــاربعلــى يــؤثر ســلبا  أن انعــدام الــسياسات وتوصــلت إىل،  املتحــدةترتانيــا

حـشد مـوارد عـن طريـق القطـاع اخلـاص مـن أجـل                أدت إىل     باألمان يف العاصـمة،    باإلحساس
ونظرا إىل أن هذا الربنامج يعمل علـى نطـاق أربـع مـدن يف أربـع       .  مركز جديد للشرطة   تشييد

قـارات، فإنـه يتـيح فرصـة غـري مـسبوقة للــتعلم مـن التجـارب املـشتركة بـني الثقافـات وتوســيع            
 .ؤدية إىل حرمان املرأة من حقوقها يف املدن بشأن العوامل امل،لمنظمةالعاملية لعارف امل دائرة

 املتلقية ملنح الصندوق بشكل مطّرد علـى إنـشاء نظـم وأدوات حلمايـة               جلهاتوتعمل ا   - ٢٤
ويف .  واقتــسام تلــك الــنظم واألدوات مــع الناجيــات مــن العنــف واملعرضــات ملخــاطره   ،املــرأة

 القـائم علـى نـوع اجلـنس         غواتيماال، ينفذ جملـس الـسكان أول مـشروع مـن نوعـه ملنـع العنـف                
للطوائف األصـلية يف املنـاطق الريفيـة، باسـتخدام منهجيـة رسـم              ‘‘  بأمان النجاة’’هبدف كفالة   

 خــط أســاس وحتليــل احلالــة فحــسب، بــل رســم مــن أجــل الخــرائط لــسالمة تلــك الطوائــف، 
نظـام  ووفـر املـشروع أجهـزة ال      .  أيـضا  بالـسالمة  البنات   إحساستتبع التغريات اليت تطرأ على      ول

ــع للمراهقــات يف ا   ــد املوق ــاكنالعــاملي لتحدي ــألم ــتمكّن مــن رســم خــرائط   س امل تهدفة، كــي ي
وحتديـد األمـاكن الـيت يـشعرن        ) تشمل مجيع األسر املعيـشية واملبـاين والطـرق        (جملتمعاهتن احمللية   

  من اقتـسام   أيضاوميكن املشروع أولئك البنات     . فيها باألمان أو ينتاهبن فيها اإلحساس باخلطر      
 .تلك اخلرائط مع زعماء الطوائف واإلفصاح عّما يثري قلقهن

املعـارف والتقيـيم   ما خيـتص ب  املتلقية ملنح الصندوق الفجوات احلرجة في     هاتوتسد اجل   - ٢٥
متلقيـة  وعلى سبيل املثال، ستقوم جهـة جديـدة   . معاجلة العنف ضد املرأةيف جمال   معا، الصارم

ظمة ليفربـول لتـوفري الرعايـة والعـالج للـضحايا، بإعـداد          نحة من الصندوق يف كينيا، وهي من      مل
شرات وطنية للعنف القائم على نوع اجلنس ومجع بيانات شاملة لعـدة قطاعـات عـن تنفيـذ                   ؤم

 (Fair Wear Foundation)  فري ويـر مؤسسةويف اهلند وبنغالديش، تعمل . قانون اجلرائم اجلنسية
ى التحــرش والعنــف ضــد املــرأة يف مــصانع  مــن أجــل القــضاء علــ،غــري احلكوميــةوهــي منظمــة 

ــسيج اخلاصــة ب  ــصدير، مــن خــالل مراجعــ  الن ــة   ١٠ة حــسابات الت ــصانع، باســتخدام منهجي  م
  .ة منظمة العمل الدوليعلى أساس معايريمراجعة التحقق اليت طورهتا املنظمة، 

، كثــف الــصندوق االســتئماين جهــوده واســتثماراته مــن أجــل تنميــة  ٢٠١١ويف عــام   - ٢٦
 املتلقية ملنحه على إجراء عمليات رصد وتقيـيم فعالـة، وبغـرض حتـسني عمليـات           هاتة اجل قدر

ووفـر الـصندوق تغذيـة عكـسية باملعلومـات           .بـصفة عامـة    املعارف ونـشرها     ستقاء ال الصندوق
املـساعدة علـى    املقترحـات، ومـرورا ب     املتلقيـة ملنحـه، ابتـداء مـن مرحلـة إعـداد              جهاتالتقنية لل 

وعلى غـرار الـسنوات الـسابقة،       .  املتلقية املتعلقة بالتقييم   جلهاتتنفيذ خطط ا  ء ب وانتهااإلعداد،  
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 للدورة السادسة عشرة لتقدمي املـنح، توصـيات   ،٢٠١١ الدعوة لتقدمي مقترحات عام   تضمنت
ــسبة    ــيم، و   ١٠بــأن خيــصص مقــدمو الطلبــات ن ــة ألغــراض التقي ــة مــن املــنح املطلوب أن  يف املائ

 يف عـام    ،قامـت أمانـة الـصندوق     و. . يف املائـة للرصـد     ٥ و   ٢وح بني   نسبة إضافية تترا  خيصصوا  
عمليــات   باإلضــافة إىل وذلــك بلــدان،٧لمــنح يف ل جهــة متلقيــة ١٣، بزيـارات مشلــت  ٢٠١١

يف املكاتــب اإلقليميــة مــن مقــارهم الرصــد املنتظمــة الــيت ينفــذها املنــسقون التــابعون للــصندوق 
علـــى عقـــد ملت تلـــك الزيـــارات امليدانيـــة تشـــاو .لـــصندوق األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي للمـــرأة

 يف إندونيــسيا والبوســنة واألطــراف املــؤثرة املتلقيــة للمــنح جلهــاتامــن  طائفــةاجتماعــات مــع 
 .واهلرسك وتايلند والصني وغواتيماال وكمبوديا وليربيا

ويشكل سـد الثغـرات يف قـدرات متلقـي املـنح علـى تـصميم وتنفيـذ بـرامج ومعـارف                        - ٢٧
صلح إلهناء العنف ضد املرأة، عنصرا أساسـيا يف واليـة الـصندوق االسـتئماين، علـى                 بشأن ما ي  

وقـام الـصندوق،    . ٢٠١١-٢٠٠٨النحو املبّين يف إطار الرصد والتقييم وإدارة املعارف للفترة          
، بإضفاء الطابع املؤسـسي علـى قـدرة إعـداد بـرامج تـدريب للحاصـلني حـديثا                   ٢٠١١يف عام   

وعقــد . هــا وتقييمهاال تــصميم الــربامج باالســتناد إىل األدلــة ورصــد علــى أمــوال املــنح، يف جمــ
الصندوق حلقيت عمل، يف بانكوك ونيويورك، لتطوير مهـارات متلقـي املـنح احلـاليني واجلـدد،                 

وباإلضـــافة إىل حلقـــات عملـــه الـــسنوية لتطـــوير . )٤( منظمـــة١٨هم إىل جممـــوعيـــصل الـــذين 
 الســـتيفاء  خصيـــصا وصـــممت، أيـــام٣  الـــصندوق حلقـــة عمـــل اســـتغرقتعقـــداملهـــارات، 

تقـاطع  متلقي املـنح اجلـدد الـذين يعملـون علـى معاجلـة مـسألة        لدى احتياجات الرصد والتقييم  
ومكنــت حلقــة العمــل املــذكورة .  العنــف ضــد املــرأة وفــريوس نقــص املناعــة البــشريةمــسارات

 نظـام لالتـصاالت     رتطـوي لمـنح مـن حتديـد النـواتج املـشتركة بـني املـشاريع؛ و              اجلهات املتلقيـة ل   
 األدوات واملوارد واملعلومات يف سياق العالقة بـني فـريوس نقـص             وتبادل؛  فيما بينهم والتعاون  

واستجاب متلقو املنح حبماس لـربامج التـدريب الـيت    . اإليدز؛ والعنف ضد املرأة /املناعة البشرية 
الرصــد والتقيــيم  وباشــروا إدمــاج أدوات البحــث و،نفــذها الــصندوق يف جمــال تنميــة القــدرات

 .  برامجما لديهم منالقائمة على األدلة في

__________ 
سـيا ومنطقـة احملـيط اهلـادئ والـدول العربيـة بـشكل              آملتلقـي املـنح يف       أيـام،    ٥عقدت حلقة عمـل اسـتغرقت         )٤(  

 مـشاركا، مبـن فـيهم    ٣٤وحضرها أكثـر مـن   ، ٢٠١١مايو / أيار ٦   إىل ٢، يف بانكوك، يف الفترة من       رئيسي
عقــد  ويف نيويــورك، .ألفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة  منظمــات متلقيــة للمــنح وممثلــون للــصندوق  ١٠ممثلــو 

 أيـام، يف    ٣العنـف ضـد املـرأة، اسـتغرقت         /الصندوق حلقة عمل متهيدية بشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية            
 منظمـات متلقيـة للمـنح، باإلضـافة         ٨ مـشاركا مـن      ٣٩، حـضرها    ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٩ إىل   ٧الفترة من   
 قاطع مسارات  وجمموعة من اخلرباء الدوليني املعنيني بت      ون، هيئة األمم املتحدة للمرأة دون اإلقليمي      وإىل منسق 

  .العنف ضد املرأة وبفريوس نقص املناعة البشرية
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 علــى النحــو احملــدد يف الرؤيــة االســتراتيجية  ،ولزيــادة تــضييق فجــوة التقيــيم واملعــارف   - ٢٨
للصندوق االستئماين، أصدر الـصندوق تكليفـا بـإجراء دراسـة مـن أجـل رسـم خـرائط جلميـع              

سـتخدام مـنح مـن      مـن خـالل ا    ل العنـف ضـد املـرأة،        النواتج اليت أثّر عليهـا متلقـو املـنح يف جمـا           
 جهـة   ٨٠ مـن عمـل      نتـائج فريـق مـن اخلـرباء       ‘‘ الـتقط ’’و. الدورات العاشرة إىل الرابعة عـشرة     

وأتاحـت عمليـة رسـم خـرائط النـواتج املـذكورة            .  بلدا ٧٣ تنفذ مشاريع يف      على متلقية للمنح 
عـن اجملـاالت الـيت    ) فجـوات المنـاط و ألاجتاهـات و تتعلـق باال (عـارف  امل لتوليد  ال مثيل هلا  فرصة  
 فيهــا االســتثمارات فعاليــة قــصوى، والكيفيــة الــيت يــستطيع هبــا الــصندوق تعزيــز أفــضل   تثبــت

وكانت تلك هي املرة األوىل اليت استخدمت فيها منهجيـة رسـم       . تلك اجملاال تاملمارسات يف   
ــساء والبنــات     ــالعنف ضــد الن ــائج املتــصلة ب ــواتج لتحليــل النت ــد خــرائط الن .  علــى وجــه التحدي

 الدراسة أن تأثري الصندوق ال يتركز يف جماالت قليلة بل ينتـشر علـى نطـاق أهدافـه       أوضحتو
إىل أن الـصندوق   أيـضا   وتوصـلت الدراسـة     . وأولوياته بأكملـها، وعلـى نطـاق املنـاطق كـذلك          

. ت التـصدي للعنـف ضـد النـساء والبنـا        الراميـة إىل   يدعم األمنـاط الـصحيحة مـن املـنح والنـهج          
 أن يواصــل الــصندوق دعــم املنظمــات واحلكومــات علــى الــصعيد   ضــرورةوتــشري النتــائج إىل 

احمللي وعلى مـستوى احملافظـات واملـستوى الـوطين، باسـتخدام طرائـق واسـتراتيجيات ومنـاذج                  
وأتـيح  .  مـن قبـل  مبتكرة، عالوة علـى الطرائـق واالسـتراتيجيات والنمـاذج الـيت ثبتـت فعاليتـها            

 .)٥(٢٠١١مهور يف أواخر عام ذلك التقرير للج

ــة لتوســيع قاعــدة املــشاركة العامــة يف مكافحــة       - ٢٩ وقــام الــصندوق االســتئماين، يف حماول
وسائط اإلعالم االجتماعيـة    والعنف ضد املرأة، باالستثمار يف سلسلة من منتجات االتصاالت          

لمنح يف عدد مـن     ة ل اجلهات املتلقي واألفالم القصرية، اليت سلطت مزيدا من الضوء على برامج          
، أصدر الصندوق تسجيالت بالفيـديو إلفـادات مت احلـصول           ٢٠١١ويف عام   . اجملاالت احليوية 

لمـنح يف غواتيمـاال     اجلهات املتلقية ل  عليها من النساء وأفراد الطوائف املستفيدين من تدخالت         
م منتجـات   وتشكل تلك التسجيالت إضافة هامة ملكتبة الصندوق الـيت تـض          . وكمبوديا وليربيا 

 ســري وتــسردلوســائط إعالميــة متعــددة تــسرد قــصص النــساء والبنــات الناجيــات مــن العنــف،   
وقـد  . ن املـذكورة  للمناصرين الذين يتخذون إجـراءات ضـد انتـهاكات حقـوق اإلنـسا            خمتصرة

 كـأدوات هامـة   لـسردية ثبتت فعالية تسجيالت الفيديو القصرية وجمموعات الصور والقـصص ا    
  .قلصندولوالتوعية وحشد املوارد يف جماالت الدعوة 

__________ 
ــن اال  )٥(   ــل   ميكــ ــر الكامــ ــى التقريــ ــالع علــ ــن طــ ــرائط عــ ــم خــ ــواترســ ــايل  ج النــ ــشبكي التــ ــع الــ ــى املوقــ  : علــ

http://www.unwomen.org/publications/mapping-of-grantees-outcomes-the-united-trust-fund-to-end-

violence-against-women-2006-to-mid-2011/.  
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 بناء الشراكات اجلديدة وامللكية وتوسيع نطاق االلتزام  - خامسا 
يعمـل علـى   هـو   شـراكات األمـم املتحـدة، و   أسـاس صندوق االسـتئماين علـى   الـ  أنـشئ   - ٣٠

يتمثـل أحـد املنـابر الرئيـسية لتعزيـز أوجـه            و. تعزيز ملكيتـه علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة            
هذه، يف اللجنة االستشارية للربامج املشتركة بني الوكـاالت، الـيت تتـألف مـن وكـاالت             التآزر  

ــصعيدين العــاملي ودون اإلقليمــي    ــان املــشورة إىل   . األمــم املتحــدة علــى ال ــسدي ذلــك الكي وي
، التحديـد وعلـى وجـه     . الصندوق بشأن القرارات االستراتيجية واملـسائل املتـصلة بتقـدمي املـنح           

ستشارية للربامج املشتركة بني الوكاالت على الـصعيد دون اإلقليمـي، إمكانيـة    ن االاتتيح اللج 
ويكفل هذا اهليكـل    . إقامة صالت مع جهود األمم املتحدة اجلارية واألولويات الوطنية القائمة         

 االتـساق الـدقيق بـني ختـصيص األمـوال            أساس تشاركي واسع النطاق،    الالمركزي القائم على  
، األمــر الــذي يزيــد مــن أمهيــة الــصندوق      املختلفــةنــاطق امللــدان وبالوقــدرات واحتياجــات  

 . ألولويات والسياقات الوطنية بوجه عاميتعلق با فيما

، كانــت وكــاالت األمــم املتحــدة املــشاركة علــى الــصعيدين العــاملي  ٢٠١١ويف عــام   - ٣١
ة احملـيط   إدارة عمليـات حفـظ الـسالم؛ واللجنـة االقتـصادية آلسـيا ومنطقـ               :ودون اإلقليمي هي  

اهلادئ؛ واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ ومنظمـة العمـل الدوليـة؛              
 مم املتحدة لتنسيق الـشؤون اإلنـسانية؛ ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان؛                ألومكتب ا 

ك املعـين بفـريوس   ربنـامج األمـم املتحـدة املـشتر      التـابع ل  التحالف العـاملي املعـين بـاملرأة واإليـدز          و
وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة؛        ؛  )اإليـدز  (متالزمة نقـص املناعـة املكتـسب      /نقص املناعة البشرية  

واليونيسيف؛ وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ ومنظمة الصحة العاملية؛ ومنظمـة األمـم املتحـدة              
 ومبـادرة األمـم املتحـدة       للتربية والعلم والثقافة؛ وبرنامج األمم املتحدة للمـستوطنات البـشرية؛         

ملكافحة العنف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع؛ ووكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني                     
الفلسطينيني يف الشرق األدىن؛ ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة؛ وصـندوق                  

 الــصعيدين  اجتماعــات علــى٤وعقــدت اللجنــة االستــشارية للــربامج . األمــم املتحــدة للــسكان
ــوفري اخلــربة واإلرشــاد     ــصندوق  رســم لاحلــامسنيالعــاملي ودون اإلقليمــي، مــن أجــل ت  خطــة ال

 اجتماعــا علــى الــصعيدين العــاملي ١٨وعقــدت اللجنــة . ٢٠١٥-٢٠١٠االســتراتيجية للفتــرة 
 . ٢٠١١ بلدا، يف عام ١٦ودون اإلقليمي، يف 

 مـع املؤسـسات والـصناديق الـيت          الوثيق مع نطـاق    هوواصل الصندوق االستئماين تعاون     - ٣٢
ينصب اهتمامها على متكني املـرأة، وأقـام ألول مـرة شـراكة مـع الـصندوق االسـتئماين لـصاحل                     

محكمــة اجلنائيــة الدوليــة، بغــرض تنفيــذ  لالــضحايا، الــذي تأســس مبوجــب النظــام األساســي ل 
فـسي واالجتمـاعي   أحكام التعويضات اليت تصدرها احملكمة وتقدمي املساعدة املادية والـدعم الن         
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 هـــذه العالقـــة منـــربا لتبـــادل اخلـــربات واملعـــارف بـــشأن أفـــضل وفروســـت. للـــضحايا وأســـرهم
الرتاعـات،  ب التصدي للعنف ضـد املـرأة املتـصل          جمالاملمارسات لدى متلقي املنح الناشطني يف       

‘‘ ديـد اجلاص اخلـ تركيـز  الجمـال  ’’تـشغيل   عنـدما يبـدأ الـصندوق     وستكون فعالـة بوجـه خـاص      
 .لق بالعنف ضد النساء والبنات يف حاالت الرتاع وما بعد الرتاع واحلاالت االنتقاليةتعامل

الــيت ،  املختلفــةوواصــل الــصندوق االســتئماين دعمــه لواليــات آليــات األمــم املتحــدة     - ٣٣
ــشمل ــيت أ     ت ــات اإلجــراءات اخلاصــة ال ــسان وآلي ــوق اإلن ــوق  ســس مفوضــية حق ــس حق ها جمل
مـع متلقـي املـنح      يف تعاون لـصيق     رية ملفوضية حقوق اإلنسان     وستعمل املكاتب القط  . اإلنسان

يف امليدان، بغرض كفالة إدمـاج منظـور حقـوق اإلنـسان بـشكل فعـال يف مجيـع مراحـل تنفيـذ                   
 علـى وجـه     دعـوة الـصندوق الـسنوية لتقـدمي املقترحـات         عالوة علـى ذلـك، تـسعى        و. املشاريع
 تعمـل مـن أجـل التـصدي للفجـوات      احلصول على مقترحات من املنظمـات الـيت   إىل  ،  التحديد

لمقــررة اخلاصــة املعنيــة مبــسألة  لتوصــيات املتعلقــة بإهنــاء العنــف ضــد املــرأة الاخلطــرية يف تنفيــذ 
مكتـب املمثلـة    مـع    أيـضا     بـشكل نـشط     الـصندوق  تفاعـل و. العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبـه     

نــاء إعــداد مــشروع جمــال  أث، اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة بــالعنف اجلنــسي يف حــاالت الــرتاع  
 حينمـا تـشرع   هـذا التفاعـل   اجلديـد املتعلـق بـاملرأة والـرتاع املـسلح، وسيواصـل            اخلاص التركيز

ويهـدف الـصندوق أيـضا، مـن خـالل          . اجملموعة اجلديدة من متلقي املـنح يف تنفيـذ مـشروعاهتا          
الت االنتقاليـة،   متويل برامج التصدي للعنف ضد املرأة يف حاالت الرتاع وما بعد الـرتاع واحلـا              

، عـــن طريـــق ‘‘احتـــدوا’’لحملـــة الـــيت أطلقهـــا األمـــني العـــام حتـــت شـــعار تـــوفري الـــدعم لإىل 
التـصدي للعنـف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع           : أحد عناصرها الرئيسية اخلمسة، وهو     استهداف

  .وما بعد الرتاع
اق القطـاعني   وتؤكد اخلطة االستراتيجية للصندوق االستئماين أمهية اإلرشـاد علـى نطـ             - ٣٤

من أجل اسـتقطاب املـوارد والـشراكات لكفالـة اسـتدامة الـصندوق يف األجـل                  العام واخلاص، 
ويف . ونظـم الـصندوق عـدة مناسـبات رفيعـة املـستوى، آخـذا يف اعتبـاره ذلـك األمـر                    . الطويل

ــاين  ســنة علــى تأسيــسه، يف مناســبة  ١٥، احتفــل الــصندوق مبــرور  ٢٠١١نــوفمرب /تــشرين الث
احتفـاال بـاليوم الـدويل للقـضاء علـى العنـف            ،  األمـني العـام   اليت أطلقها   ‘‘ احتدوا’’ نظمتها محلة 
ــرأة  ــساء        ترو. ضــد امل ــف ضــد الن ــصدي للعن ــشباب يف الت ــى دور ال ــبة عل ــز موضــوع املناس ك
ــات غواتيمــاال، أثنــاء عرضــهما    لبنــان ووقــام اثنــان مــن ممثلــي املنظمــات الــشريكة يف     . والبن

أعلـن األمـني العـام      و. ال، باإلدالء ببيانني عـن عمـل منظمتيهمـا        الستثمار الصندوق يف هذا اجمل    
وقـام الـصندوق، يف     .  الدعوة للـدورة الـسادسة عـشرة لتقـدمي املقترحـات            بدء يف تلك املناسبة،  
ــسمرب /كــانون األول ــم املتحــدة      ٢٠١١دي ــة األم ــة هليئ ــديرة التنفيذي ــب امل ــع مكت ــاون م ، بالتع

حنني، مــن أجــل عــرض االســتنتاجات الــواردة يف تقريــر للمــرأة، باستــضافة مناســبة خاصــة للمــا
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طــة النتــائج، املقــدم إىل للــدول األعــضاء واملــاحنني مــن القطــاع اخلــاص، مــن أجــل حــثهم    ريخ
 . أيضازيادهتاعلى مواصلة مسامهاهتم يف الصندوق فحسب، بل وعلى  ال

ها، مـن   ، أعـد الـصندوق اسـتراتيجية جلمـع األمـوال وشـرع يف تنفيـذ               ٢٠١١ويف عام     - ٣٥
، واملتمثــل يف مجــع ‘‘احتــدوا’’ محلــة يف إطــارأجــل مقابلــة التحــدي الــذي أطلقــه األمــني العــام  

اســتفاد الــصندوق مــن  و. ٢٠١٥ عــام يفمليــون دوالر لتوزيعهــا علــى مــنح الــصندوق    ١٠٠
وأســتراليا والنمــسا ) املتــصدرة لقائمــة املــاحنني(الــدعم الــسخي املقــدم مــن حكومــات إســبانيا  

 املـنح   ، يف تغطية   وليختنشتاين وهولندا وسويسرا والواليات املتحدة األمريكية      اسلنديأوفنلندا و 
، قـدمت  ٢٠١١ويف عـام  . ال للدورة اخلامسة عشرة لتقدمي املـنح ما، إك٢٠١١املقدمة يف عام    

 .يف تاريخ الصندوق، هي األوىل من نوعها حكومة أملانيا أيضا مسامهة متعددة السنوات

 االستئماين على توسيع شـراكاته مـع الـشركات الـيت تبـدي اهتمامـا                ويعمل الصندوق   - ٣٦
القطـاع اخلـاص دورا حيويـا       يؤدي   أنبضرورة  بأنشطة املنظمات الشريكة، من منطلق اعترافه       

 شــركة جونــسون آنــد جونــسون قائمــة     وتــصدرت. يف إهنــاء العنــف ضــد النــساء والبنــات    
لــشراكة  حيــث قــدمت الــدعم ل أيــضا،٢٠١١شــراكات القطــاع اخلــاص مــع الــصندوق، عــام 

فـريوس نقـص املناعـة       بتقـاطع مـسارات   املصممة من أجـل تعزيـز املعـارف والـتعلم فيمـا يتعلـق               
العنف ضد املرأة، مع التركيز بوجه خاص علـى بنـاء قـدرات اجلهـات املتلقيـة                 واإليدز  /البشرية
ــدز أل      . للمــنح ــصابني باإلي ــساعدة امل ــاك مل ــدمت مؤســسة م ــك، ق ــرة، وباإلضــافة إىل ذل ول م

جموعـة متلقـي املـنح اجلديـدة     بنـاء قـدرات   لحلقـة عمـل    تنظيم  دعم  من أجل   مسامهة للصندوق   
واستضاف مـصرف   . العنف ضد املرأة  واإليدز  اليت يتركز اهتمامها على جمال تقاطع مسارات        

ــانون         ــصندوق، يف كـ ــوال للـ ــع األمـ ــة جلمـ ــبة ثانيـ ــادي مناسـ ــاين االحتـ ــدة االئتمـ ــم املتحـ األمـ
ماحني الـصندوق مـن القطـاع     طرف يف جمموعة    صرف، وهو   امل وحث. ٢٠١١ ديسمرب/األول

ــضويته   ــده      اخلــاص، ع ــن تعه ــاإلعالن ع ــوال، ب ــشاركة يف مجــع األم ــى امل ــاهتم  عل ــة تربع مبقابل
ــرامج      ــدات لــصاحل ب ــع العائ ــة، مــع ختــصيص مجي ــة  تلــك بتربعــات مماثل . لمــنحلاجلهــات املتلقي

مسامهتها يف الصندوق للسنة السابعة علـى       ‘‘ ناشونالزونتا إنتر ’’وواصلت املنظمة غري الرحبية     
 ايـسلند أويتلقى الصندوق أيضا الدعم من اللجان الوطنية هليئة األمم املتحدة للمرأة يف            . التوايل

يرلنـدا الـشمالية وكنـدا، باإلضـافة إىل مـسامهات           أواليابان واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     
  .املاحنني األفراد
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  لتقدمي املنح٢٠١١دورة عام   - سادسا 
 ،ُتقدَّم منح الصندوق االسـتئماين سـنويا مـن خـالل عمليـة مفتوحـة وتنافـسية وشـفافة                  - ٣٧

 ترمــيو. الدقــة يف اختيــار متلقــي املــنح درجــة كــبرية مــن تكفــل مــستوى رفيعــا مــن الــربامج و 
 خاصـة  بـصفة     تركز على الوصـول    ،مبادرات شاملة بشأن  مقترحات  إىل احلصول على    الدعوة  

.  لتلبيـة احتياجـات متنوعـة       خصيـصا  هنـج مـصممة   ، باتبـاع    إىل اجلماعات املستبعدة أو احملرومة    
وُتمنح األولوية للطلبـات الـيت تركـز علـى هنـج متعـددة القطاعـات وعلـى التعـاون بـني خمتلـف                        

 لالستخدام األمثل للمـوارد     مقترحاهتااألطراف املؤثرة؛ والطلبات اليت تقدم أدلة على صالحية         
ــد املعــارف      او ــشاملة الــيت هتــدف إىل تولي ــة وال ــيم املنهجي ــق والتقي الســتثمار يف عمليــات التوثي

 من خالل عملية تقـدمي املـنح، إىل الـصعيد           ،ويوجه الصندوق اخلربات واملوارد العاملية    . وتبادهلا
ــ. احمللــي حيــث احلاجــة املاســة إليهــا   ــة  ربوي ــضا إمكاني ــصندوق أي ــادرات توســيع نطــاق ز ال  املب

  . مهية تطوير القدرات الوطنية بغرض تعزيز استدامتهاأاجحة، مع التأكيد على الن
  

 حتليل الطلبات    

 مـــذكرة، ٢ ٥٧٢بلـــغ جممـــوع مـــذكرات املفـــاهيم الـــيت اســـتلمت  ،٢٠١١يف عـــام   - ٣٨
 بليــون دوالر؛ مقارنــة مبجمــوع مــذكرات  ١,٢وجممــوع املبــالغ الــيت طلبتــها تلــك املــذكرات  

، ٢٠١٠ مليـون دوالر، يف عــام  ٨٥٧كرة، وجممــوع مبـالغ مبقــدار   مـذ ١ ٦٤٣مفـاهيم قــدره  
 ، يف املائــة يف مقــدار األمــوال ٣٨ يف املائــة يف عــدد الطلبــات و  ٥٦يعكــس زيــادة قــدرها   ممــا

وجاء أكرب عـدد مـن مـذكرات املفـاهيم املـستلمة وأعلـى رقـم للمبـالغ                  . خالل عام واحد فقط   
، تليهــا أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر  ) املائــة يف٣٥(، مــن أفريقيــا ٢٠١١ يف عــام ،املطلوبــة

ومثلت طلبات وسـط وشـرق      ).  يف املائة  ٢١(، مث آسيا واحمليط اهلادئ      ) يف املائة  ٢٩(الكارييب  
 يف املائـة، والـربامج الـشاملة        ٥ يف املائة، والدول العربيـة       ٦أوروبا ورابطة الدول املستقلة نسبة      

 مجيــع املنــاطق، جــاء أكــرب عــدد  ويف. األمــوال املطلوبــة مــن جممــوع ، يف املائــة٢لعــدة منــاطق 
املنظمـات غــري احلكوميـة األخــرى   مــن مـذكرات املفــاهيم مـن املنظمــات النـسائية وغريهـا      مـن 

  ، فأفرقـــة األمـــم املتحـــدة القطريـــة ) يف املائـــة٦(، تليهـــا املنظمـــات احلكوميـــة ) يف املائـــة٨٦(
 ).  يف املائة٢(

  
 املنح املقدمة    

 بليــون دوالر يف هيئــة مــنح  ١٧,١  مبلــغقــدم الــصندوق االســتئماين  ،٢٠١١ يف عــام  - ٣٩
ــدة  ــا جدي ــادرة يف ٢٢ حــصلت عليه ــدا٣٤ مب ــوال    ومنحــت .  بل ــدر مــن األم ــا أكــرب ق أفريقي

، مث أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة    ) يف املائـة  ٢٥(احملـيط اهلـادئ     منطقـة   ، تليها آسيا و   )يف املائة  ٤٠(
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).  يف املائـة ٥(، فوسـط وشـرق أوروبـا ورابطـة الـدول املـستقلة          ) يف املائـة   ١٩(البحر الكارييب   
 يف املائـة مـن   ٥، نـسبة    ٢٠١١وبلغت املـنح الـيت قـدمت ملـشاريع شـاملة لعـدة منـاطق يف عـام                   

 لاأمـو على   منظمات يف العراق وجنوب السودان       حصلتوألول مرة   . جمموع منح الصندوق  
مــنح يف املنظمــات النــسائية واملنظمــات غــري ومتثلــت غالبيــة اجلهــات املتلقيــة لل. مــن الــصندوق

، فاألفرقـة القطريـة   ) يف املائـة ١٤(، تليها املنظمات احلكوميـة  ) يف املائة  ٨١(احلكومية األخرى   
ويتوقع أن تـصل املـنح املقدمـة يف الـدورة الـسادسة عـشرة لتقـدمي                 ).  يف املائة  ٥(لألمم املتحدة   

 ماليــني تقريبــا مــن املــستفيدين ٤مـن بينــهم   ماليــني مــستفيد، ٦مـنح الــصندوق إىل أكثــر مــن  
  . الرئيسيني ومليونني من املستفيدين الثانويني

  
 املالمح الرئيسية للمنح اجلديدة    

 اجملاالت املواضيعية وجمـاالت األولويـات الـيت         يفال يزال املتلقون اجلدد للمنح يعملون         - ٤٠
 مــنح  الــيت حققتــهانجــزاتامل مــع ةيــدعمها الــصندوق االســتئماين، ويعمــل بعــضهم يف شــراك 

الــصندوق الــسابقة ويــستفيد منــها، بينمــا يرســم آخــرون خــرائط طريــق لنــهج وجمــاالت تعلــم   
  : وتشمل أمثلة ذلك ما يلي.  الساحةيفجديدة 
هتيئة مساحات عامة وبيئات عمـل تكفـل سـالمة املـرأة إحـدى أولويـات           متثل    )أ(  

تـشغل منـصب    سـتعمل حكومـة بلديـة ليمـا، الـيت           ويف بـريو،    . اثنتني من اجلهات املتلقية للمنح    
 مـن خـالل وضـع     ، الـتخلص مـن التمييـز والعنـف يف املدينـة           علـى امرأة ألول مرة،    العمدة فيها   

ميزانيــات تراعــي املنظــور اجلنــساين بــصور فعالــة، وتوحيــد عمليــات التخطــيط، بغــرض كفالــة 
ع املعـايري الوطنيـة والدوليـة    اتساق هنج املدينة جتاه مكافحـة العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس مـ          

وسيجري تـدريب املـسؤولني عـن الـشؤون الـصحية والقـضائية يف              . وتوفري التمويل املناسب له   
املدينة على توفري الدعم للناجيات من إسـاءة املعاملـة، وإشـراك مـرتكيب اجلنايـات مـن الـذكور            

وستنـشئ مؤسـسة    . لعنفا استمراريف دورات تدريب هتدف إىل تغيري سلوكهم من أجل منع           
ت نـسوجا فري وير نظم ملعاجلـة العنـف يف موقـع العمـل، لـيس مـن خـالل العمـل مـع مـصانع امل              

ألول مـرة مـع الـشركات األوروبيـة الـيت           العمل  ش واهلند فحسب، بل، و    يوموظفيها يف بنغالد  
 ؛تصدر العمل لتلك املصانع

:  الشعبية اهلادفـة   الثقافة ’’الربنامج الشامل لعدة مناطق املعروف باسم     سيطور    )ب(  
 املبـادرات   ‘‘لشراكة العاملية لوسـائط اإلعـالم التعليميـة الترفيهيـة مـن أجـل التغـيري االجتمـاعي                 ا

، )اهلنــد(‘‘ بريكثــرو’’بــدعم مــن منظمــة جهــات متلقيــة ملــنح الــصندوق، الــيت نفــذهتا الــسابقة 
 بلدا آخر، مـع  ١٢وينفذها يف ، )نيكاراغوا( )Puntos de Encuentro (وبونتوس دي إنكوينترو

ــارف     ــن جتــارب شــركاء ســابقني ومع ــذ وإشــراكهمم، وخــرباهتهماالســتفادة م ــصفة  يف التنفي  ب
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 يءأن العنـف ضـد املـرأة شـ        يف الـرأي القائـل بـ       املـشروع    طعنوسـي . منظمات مرجعية للربنامج  
ع ابال مندوحة عنه، من خالل برامج إعالمية مجاهريية مبتكرة ذات حمتوى إجيـايب وطـ              وطبيعي  

  ؛ي حبتحمل
  بـشكل حـصري    لمنح جمموعة ثانية تعمـل    ة ل جهات جديدة متلقي   ٧تشكل  س  )ج(  

اإليــدز، وتنفــذ / العنــف ضــد املــرأة وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   يف جمــال تقــاطع مــسارات 
مــشاريع حيويــة يف أوكرانيــا وروانــدا وجنــوب أفريقيــا وســرياليون وكينيــا ومــالوي وليــسوتو   

. ٢٠١١ مليون دوالر من أجل دعم تلـك اجلهـود، يف عـام              ٦,٢وقدم الصندوق مبلغ    . واهلند
 الدروس املستفادة من املبادرة اجلماعيـة الـسابقة         تطويروستواصل تلك املنظمات أيضا، جبانب      

املشتركة بني شركة جونسون آند جونسون والصندوق، تطـوير قاعـدة أدلـة بـشأن مـا يـصلح                   
. اإليـدز /أة وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية         للعنـف ضـد املـر       املـزدوج  لوبـاء الستشراء ا للتصدي  

 حتالف النـساء املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز يف                 ينفذوعلى سبيل املثال، س   
 لتدريب املرأة على املهن شبه القانونية يف جمال قضايا العنـف، وحـشد              ا منوذجيا مالوي، برناجم 

 الـدعم احلـايل املقـدم     حجـم زوجي، وزيادةجهود اجملتمعات احمللية من أجل جترمي االغتصاب ال  
، سـتوفر املؤسـسة األوكرانيـة للـصحة         وباملثـل . للنساء املصابات بفريوس نقـص املناعـة البـشرية        

العامة خدمات صحية وقانونية ذات نوعية جيدة للناجيات املستبعدات واملهمشات حاليـا مـن              
ــصا        بات بفــريوس نقــص املناعــة   قبــل الدولــة، مبــن فــيهن النــساء املــشردات يف الــشوارع وامل

 ؛اإليدز/البشرية

 حاالت نـزاع    عانت مشاريع جديدة يف مناطق      ٥يدعم الصندوق االستئماين      )د(  
 لتلـك   تقريبـا  ماليـني دوالر     ٤ قـدره تـوفري متويـل     مـن خـالل     ،  ٢٠١١أو ما بعد نزاع، يف عام       

ويف دولــة . مــرةاملبــادرات احليويــة، وتقــدمي مــنح ملــشاريع يف العــراق وجنــوب الــسودان ألول  
 إعـداد   يفجنوب الـسودان احلديثـة االسـتقالل، ستـساعد اللجنـة األمريكيـة لالجـئني احلكومـة                  

الغتــصاب وإقامــة نظــام مــأمون    لناجيــات مــن ا ة لتــوفري املعاجلــة الــسريرية ل  يــمبــادئ توجيه
وسـيقوم األطبـاء املناصـرون      . للمعلومات، من أجل مجع البيانات عن أحداث العنف يف حينها         

 شـرق    يف  بلـدان  ٥قوق اإلنسان، بدعم مـن الـصندوق، بتـدريب خـرباء الطـب الـشرعي يف                 حل
 حتقيقـات عــن االغتـصاب بوصــفه    اآلنفريقيـا، حيــث جتـري احملكمــة اجلنائيـة الدوليــة   أووسـط  

ويف سـرياليون، سـتكفل جلنـة اإلنقـاذ         .  قـانوين فعـال    -جرمية حرب، هبدف تطـوير نظـام طـيب          
 إمكانيـة الوصـول إىل احملـاكم مـن خـالل عيـادات قانونيـة متنقلـة                الدولية للناجيات مـن العنـف     

. موجهة، وعن طريق تدريب املسؤولني يف اجلهاز القضائي وتوظيف قدرات اجملتمعـات احملليـة            
 جنــاح ،حــاكم كمبوديــامبويف كمبوديــا، ســيكفل قــسم دعــم الــضحايا يف الــدوائر االســتثنائية   

 علـى أسـاس نـوع اجلـنس يف          لـيت ارتكبـت   ألخـرى ا  حماكمة حاالت الزواج القسري واجلرائم ا     
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ــشطة يف املــداوالت        ظــل نظــام اخلمــري احلمــر، عــن طريــق متكــني الناجيــات مــن املــشاركة الن
لناجيـات علـى اخلـدمات       ا ويف العراق، ستيسر اهليئة الطبيـة الدوليـة إمكانيـة حـصول           . القانونية

ت، والتوعيـة بـشأن العنـف القـائم         احليوية الصحية والقانونيـة، وتـوفر الـدعم لعـدد مـن الـوزارا             
  . على نوع اجلنس من خالل اإلرشاد عرب وسائط اإلعالم

  
 آفاق املستقبل  - سابعا  

سيواصل الصندوق االستئماين، وهو يدخل عامه السادس عشر، توفري الدعم للـربامج              - ٤١
أعلــى مــستوى ذات اجلــودة العاليــة املــستندة إىل األدلــة، الــيت حتقــق النتــائج املــستهدفة وحتــدث 

ــأثري  ــا  . ممكـــن مـــن التـ ــيعمل الـــصندوق، وفقـ ــتراتيجي الوسـ ــه االسـ ــا ’’ يف ملرســـوملتوجيـ رؤيـ
هنـاء العنـف    إلمـع املعـارف ونـشرها بـشأن مـا يـصلح             املتعلقـة جب  ، على تنمية عملياته     ‘‘٢٠١٥

  بـني  لـربط لوألغراض تيسري التعلم املتبادل، سينشئ الصندوق منـابر عامليـة متعـددة             . ضد املرأة 
 .يجيات ومبادرات مماثلةتاسترااليت تستخدم هات املتلقية للمنح اجل

وسيواصل الصندوق االستئماين، من خالل دعوتـه الـسنوية للمقترحـات، تقـدمي املـنح               - ٤٢
للمشاريع اليت هتـدف إىل سـد الفجـوة يف تنفيـذ القـوانني والـسياسات وخطـط العمـل الوطنيـة                      

إالّ أنه، وألغراض مواصلة تطوير خطة الـصندوق        . ملرأةلعنف ضد ا  املتعلقة بالتصدي ل  واحمللية،  
االستراتيجية اليت تتضمن الرؤية املـستقبلية لإلعـالن تـدرجييا عـن فئـات متويـل خـاص جديـدة،                    

 للمقترحــات بــشكل بــارز، جمــال تركيــز خــاص يتعلــق بالتــصدي  ٢٠١١تــضمنت دعــوة عــام 
ويعتـزم الــصندوق  . ت االنتقاليــةللعنـف ضــد املـرأة يف حــاالت الـرتاع ومــا بعـد الــرتاع واحلـاال     

العمليــة التارخييــة تلــك توظيـف جمــال التركيــز املواضــيعي اخلــاص هــذا باعتبـاره فرصــة لتــسخري   
حلــشد أطــراف مــؤثرة متعــددة مــن أجــل تنفيــذ عمــل مجــاعي للتــصدي ألحــداث العنــف ضــد  

يــز مــل الــصندوق، مــن خــالل جمــال التركقتــصر عولــن ي. النــساء والبنــات يف ســياق الرتاعــات
 يف جمــال متويـل احتياجـات النـساء والبنــات يف     فحـسب ســد فجـوة حرجـة  علـى  اخلـاص هـذا،   

 الـصندوق، مـن     مكنتوسـي .  علـى الـدوام     للعيـان   أيـضا تلـك املـسألة      سـيربز حاالت الرتاع، بل    
من تشكيل شبكة موسـعة ونـشطة مـن الـشركاء ذوي اخلـربة           ،   جمال التركيز اجلديد هذا    خالل

يف حــاالت مــا بعــد الــرتاع ذات الطــابع اهلــش، يــتم مــن خالهلــا جتميــع يف جمــال إعــادة التأهيــل 
باإلضـافة  و. مواردهم ومواهبهم لتشكيل قاعدة تساعد على إهناء العنـف ضـد النـساء والبنـات              

عـن  مني العـام،    أل ا أطلقها اليت   ‘‘احتدوا’’سيعزز جمال التركيز اخلاص هذا دعم محلة        إىل ذلك،   
لعنــف اجلنــسي يف حــاالت الــرتاع  التــصدي ل: ئيــسية، وهــو اســتهداف أحــد نواجتهــا الرطريــق
ل الصندوق أيضا سياسات املمثلة اخلاصة لألمني العـام املعنيـة بـالعنف             سيكّمو. بعد الرتاع  وما

اجلنسي يف حاالت الرتاع ومبـادرة األمـم املتحـدة ملكافحـة العنـف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع                     
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ليات القائمـة علـى أرض الواقـع، بتـوفري األمـوال            وعملهما التنسيقي، من خالل تعزيز قدرة اآل      
وسـيوظف الـصندوق الـشبكات    . للمنظمات واملؤسسات اليت تعمل على معاجلـة تلـك املـسألة          

القائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت والعاملــة يف ســياق حــاالت الطــوارئ، حينمــا تبــدأ اجملموعــة  
غرض إنـشاء عالقـات تالحـم علـى     ، ب٢٠١٢اجلديدة من متلقي املنح تنفيذ مشاريعها، يف عام     

 .املستوى امليداين، تشمل إدارة عمليات حفظ السالم

وسيواصل الصندوق االسـتئماين، ضـمن اجلهـود اجلاريـة لتحديـد اجملـاالت الـيت تثبـت                    - ٤٣
االستثمارات فيها فعالية قصوى، استخالص النتائج مـن عمليـة رسـم خـرائط النـواتج وقاعـدة                  

، علـى مجـع البيانـات       ٢٠١٢سيعمل الصندوق بشكل منهجي، يف عام       و. البيانات الداعمة هلا  
 لربامج الوقاية اليت يقدم هلا دعمـا مباشـرا، بغـرض حتليـل الكيفيـة الـيت                  ‘‘التأثري املضاعف ’’عن  

حتليـل كيفيـة   ؛ أي، حتقق هبا تلك اجلهود نتائج تتجاوز جمـال منـع العنـف ضـد النـساء والبنـات       
الكـم معـا، مـن خـالل إحـداث تغـيري يف             وساء من حيـث النـوع       حتسن اخلدمات املقدمة إىل الن    

وسيقوم الصندوق، يف ضوء االستنتاجات الـيت يتوصـل إليهـا           . املواقف واملعايري وأمناط السلوك   
التقرير، باستكشاف طرائق لتطـوير هنـج موحـد علـى حنـو أفـضل، للوقايـة األوليـة علـى نطـاق                       

 .مجيع اجلهات املتلقية للمنح

 العنــف ضـد املــرأة  تقــاطع مـسارات مـسألة  الـذين يعــاجلون  تص مبتلقـي املــنح  وفيمـا خيــ   - ٤٤
اإليــدز، سيواصــل الــصندوق االســتئماين تــوفري مــساعدة تقنيــة /وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية

، موحــدة للنتــائجموحــدة للــشركاء، علــى امتــداد فتــرة تنفيــذ املــشاريع، بغــرض حتديــد معــايري  
.  الـشركاء  أولئـك لتقييم كجـزء ال يتجـزأ مـن بـرامج    ووضع خطوط أساس، وإدماج الرصد وا  

ــام   ــشر، يف ع ــنح      ٢٠١٢وستن ــي امل ــة األوىل ملتلق ــن اجملموع ــستفادة م ــدروس امل ــة عــن ال ، ورق
العاملني يف ذلك اجملال، بغـرض اسـتخالص املمارسـات الواعـدة الـيت تنـشأ عـن مبـادرة الـتعلم                      

وس املـستفادة فحـسب، بـل وأهـم مـن           وال يأخذ الصندوق يف اعتباره توثيق الدر      . الرائدة هذه 
الستـشراء  ذلك، مسألة التوسع يف النـهج وأفـضل املمارسـات الـيت تثبـت فعاليتـها يف التـصدي                    

وسـيزداد تركيـز الـصندوق، مـع ازديـاد نـضجه،          .  من أولويات التمويل   هباعتبارالوباء املزدوج   
 .يع براجمهعلى اكتشاف مناذج وهنج معينة تستحق التوسع يف تطبيقها على نطاق مج

ونظـــرا إىل عـــدد اجلهـــات املتلقيـــة للمـــنح الـــيت تـــستخدم حاليـــا تكنولوجيـــات نظـــم    - ٤٥
ــة باعت  ــة واهلواتــف احملمول ــات،   باملعلومــات اجلغرافي ــساء والبن ارهــا أدوات ملنــع العنــف ضــد الن

 ةشركات تكنولوجيــبــ، بــربط هــؤالء الــشركاء ٢٠١٢ســيقوم الــصندوق االســتئماين، يف عــام 
مـن أجـل بـدء حـوار عـن كيفيـة االرتقـاء بتلـك اجلهـود احملليـة وإدماجهـا علـى                    ،  ةوطنية ودولي 

 . نطاق البلديات واملقاطعات يف البلد املستهدف
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ــصندوق اال   - ٤٦ ــام  وســيطلق ال ــا إل٢٠١٢ســتئماين، يف ع ــة يف التطــور  ، نظام ــا غاي كتروني
ــائج الــيت حيققهــا متلقــو املــنح وتتبعهــا بك     فــاءة أكــرب، وتيــسري  إلدارة املــنح، بغــرض رصــد النت

وسيتيح هذا النظام أيـضا إمكانيـة تعزيـز         . إمكانية االطالع عليها للجمهور على مستوى العامل      
 واملنسقني احمللـيني يف املكاتـب دون اإلقليميـة          ،تدفق املعلومات بني أمانة الصندوق يف نيويورك      

 كفـاءة تنفيـذ     تعزيـز انيـة    النظـام إمك    هـذا  وعالوة على ذلك، سيتيح   . هليئة األمم املتحدة للمرأة   
 مـن   ،كترونيـة ظـام إدارة املـنح قاعـدة بيانـات إل         وسيتـضمن ن  . خطة الـصندوق للرصـد والتقيـيم      

 ، علـى نطـاق مجيـع املـنح        ،أجل تيسري تقـدمي التقـارير القائمـة علـى النتـائج وإجـراء التحلـيالت               
  واسـتخدام  ائج حتقيـق النتـ    مـن حيـث    ، ورصـد التقـدم احملـرز      ،وحتديد عناصر املخاطرة وإدارهتـا    

  .املوارد
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	البند 3 (ج) من جدول الأعمال المؤقت*
	متابعة نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’المرأة عام 2000: ”المساواة بين الجنسين والتنمية والســـلام في القرن الحادي والعشرين“: تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وأوضاع المرأة، ومسائل برنامجية
	تقرير هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) عن أنشطة صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة 
	* E/CN.6.2012/1.
	مذكرة من الأمين العام

	موجز
	يتشرف الأمين العام بأن يحيل طيه إلى لجنة وضع المرأة، تقرير هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) عن أنشطة صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، الذي جرى إعداده عملا بقرار الجمعية العامة 50/166.
	تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن أنشطة صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة
	أولا - المقدمة
	1 - صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة آلية رائدة متعددة الأطراف لتقديم المنح، معنية بدعم جهود الحكومات والمنظمات غير الحكومية الرامية إلى إنهاء العنف ضد النساء والبنات، على المستويين الوطني والمحلي. وتتولى هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، نيابة عن منظومة الأمم المتحدة، إدارة الصندوق الذي أسس في عام 1996 بموجب قرار الجمعية العامة 50/166. وقدم الصندوق حتى تاريخه، الدعم لمبادرات بلغ عددها 339 مبادرة، في 127 بلدا وإقليما، من خلال تقديم منح يزيد مجموعها على 78.4 مليون دولار.
	2 - ويوضح هذا التقرير، المقدم إلى لجنة وضع المرأة في دورتها السادسة والخمسين، وإلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة عشرة، التقدم الذي أحرزه الصندوق الاستئماني والإنجازات التي حققها في عام 2011.
	ثانيا - المعلومات الأساسية والسياق
	3 - يشهد المجتمع الدولي فرصة تاريخية لتعزيز التقدم تجاه إنهاء العنف ضد النساء والبنات. وشهدت السنوات الخمس وعشرين الماضية، ارتفاعا في متوسط العمر المتوقع للإناث وتراجعا في الفجوات بين الجنسين في مجال التعليم وتوسعا في الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة(). ونفذت في الفترة نفسها إصلاحات قانونية ملموسة تخدم حقوق المرأة. وعلى الصعيد العالمي، أدرج 139 بلدا ضمانات للمساواة بين الجنسين في الدستور، وسَنّ 125 بلدا قوانين خاصة بتجريم العنف العائلي(). ويجري تعزيز تلك القوانين على الصعيد الدولي، من خلال قرارات متتالية للجمعية العامة ومجلس الأمن()، تدعو إلى تكثيف العمل وتوصي باتخاذ نهج متعددة القطاعات ومستدامة لإنهاء العنف ضد النساء والبنات.
	4 - ولا يزال الصندوق الاستئماني، وهو يحتفل بمرور 15 عاما على تأسيسه، قادرا على توظيف الزخم العالمي الحالي، من خلال استثماراته، لإنهاء العنف ضد النساء والبنات. وتشير قرارات متعاقبة اتخذتها الجمعية العامة حتى وقت قريب، في عام 2010، بشكل صريح إلى الأهمية القصوى لتعزيز فعالية الصندوق الاستئماني، بوصفه آلية تمويل شاملة للمنظومة، وتؤكد مجددا الهدف الذي حددته حملة ’’اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة‘‘ التي أطلقها الأمين العام، المتمثل في جمع 100 مليون دولار سنويا للصندوق، حتى عام 2015، من أجل تقديم المنح. ويرتبط ذلك الرقم المعياري البالغ 100 مليون دولار، بالموعد النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ويبرز أهمية إنهاء العنف ضد النساء والبنات من أجل تحقيق تلك الأهداف.
	5 - ويتركز اهتمام الصندوق الاستئماني، الذي يسترشد بالخطة الاستراتيجية للفترة 2010-2015 المعروفة باسم ’’رؤيا 2015‘‘، على ثلاث أولويات رئيسية، هي: ترجمة تعهدات السياسات إلى واقع للنساء والبنات، وتوليد المعارف بشأن ما يصلح لإنهاء العنف المستشري ضد النساء والبنات، وبناء شراكات جديدة للصندوق وتعزيز ملكيته والالتزام تجاهه على نطاق منظومة الأمم المتحدة وفي خارجها. وتوجز الفقرات من 6 إلى 36 أدناه، التقدم الذي أحرزه الصندوق في عام 2011 تجاه تحقيق تلك الأولويات.
	ثالثا - ترجمة الوعود إلى ممارسات
	6 - مثل الصندوق الاستئماني منذ تأسيسه، آلية عالمية رئيسية لتحويل تعهدات الحكومات بإنهاء العنف ضد المرأة إلى التزامات محددة في الميزانية وفي السياسات، من خلال تحسن نوعية الدعم المتاح لتنفيذ برامج فعّالة في الميدان، وزيادة حجمه.
	7 - وبنهاية عام 2011، ضمت حافظة الصندوق الاستئماني 96 منحة جارية، بلغ مجموع قيمتها 61 مليون دولار، تغطي 86 بلدا ومنطقة. وكانت حافظ منطقة أفريقيا هي الأكبر حجما (32 في المائة)، تليها حافظة آسيا ومنطقة المحيط الهادئ (25 في المائة)، ثم حافظة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (19 في المائة)، فحافظة وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة (12 في المائة). وكانت حافظة منطقة الدول العربية هي الأصغر حجما (5 في المائة)، بينما بلغت حصة البرامج الشاملة لعدة مناطق 7 في المائة من إجمالي حافظة الصندوق. ويدعم الصندوق برامج تابعة لأفرقة الأمم المتحدة القطرية، يبلغ عددها 12 برنامجا، قدم لها منحا بلغ مجموعها 10.8 ملايين دولار، بغية دعم مبادرات حيوية لمنع العنف ضد النساء والبنات والتصدي له. والوكالات الرائدة لهذه البرامج هي: صندوق الأمم المتحدة للسكان، 6 برامج، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، 4 برامج، وكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، برنامج واحد.
	8 - ولأغراض معالجة الفجوات الواسعة التي تفصل الالتزامات عن اتخاذ الإجراءات لإنهاء العنف ضد النساء والبنات، ركز الصندوق الاستئماني اهتمامه في المجال الاستراتيجي على دعم تطبيق القوانين والسياسات وخطط العمل. ومنحت الأولوية للمبادرات التي تشارك فيها أطراف فاعلة متعددة وتشجع على قيام شراكات وسط الأطراف المؤثرة الرئيسية. وعلى نحو ما يرد أدناه، تعمل الجهات النشطة المتلقية للمنح، التي قدم لها الصندوق الدعم في عام 2011، على تعزيز خدمات الوقاية الأولية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة إلى الناجيات من العنف وبناء القدرات المؤسسية للمستجيبين الأوائل. ويركز الصندوق اهتمامه بشكل خاص على البرامج التي تعالج التقاء مسارات العنف ضد المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز، علاوة على البرامج التي تفيد المرأة في المجتمعات التي في حالة نزاع أو ما بعد نزاع أو في حالة انتقالية. ويشمل عمل البرامج المدعومة من الصندوق عدة قطاعات في العادة، ويصل إلى الفئات الضعيفة من السكان بصفة خاصة، بما في ذلك المرأة الريفية، والفتيات المراهقات والمجتمعات الأصلية.
	9 - وتسفر استثمارات الصندوق الاستئماني عن نتائج واعدة فيما يختص بإنهاء العنف ضد النساء والبنات. وتعمل الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بشكل مضطرد على توسيع مشاريع الجهات المتلقية للمنح واستنساخها من أجل تعظيم فعالية تدخلاتها، من منطلق إدراكها لنجاح تلك المبادرات. وفي عام 2011، دعمت وزارتا العدل والصحة في شيلي استنساخ دليل إرشادي أعده الشريك المنفذ المحلي لمعهد بروموندو (Instituto Promundo) المتلقي لمنحة الصندوق الاستئماني، واعتمدتاه لأغراض مواصلة جهود الحكومة الرامية إلى إشراك الشباب في إنهاء العنف ضد النساء والبنات على نطاق البلد. واعتمد مكتب اليونيسيف الإقليمي للأمريكيتين ومنطقة البحر الكاريبي، في بنما، بعض عناصر الحملة التسويقية ونموذج التدخل، فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال وسفاح المحارم وفيروس نقص المناعة البشرية، لمعهد الدراسات الجنسانية والإنمائية، وأدمجها في برامجه. وبالمثل، أصبحت البحوث الاستكشافية عن العنف ضد المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، التي تجريها جمعية المرأة والصحة (Clectiva Mujer y Salud) المتلقية لمنحة الصندوق، في منطقة الحدود بين هايتي والجمهورية الدومينيكية، هدفا للاستنساخ من قبل شركة متعددة القوميات على الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم 60 منظمة غير حكومية على مستوى المنطقة، دليل تدريب متخصص أعدته منظمة أوكسفام البريطانية ومنظمة كفى (KAFA) اللبنانية عن كيفية إشراك الرجال والأولاد في عمليات الوقاية.
	10 - ويتزايد باضطراد الاعتراف على الصعيد العالمي بأنشطة الجهات المتلقية لمنح الصندوق الاستئماني ونماذج برامجها، باعتبارها من أفضل الممارسات في مجال التصدي للعنف ضد النساء والبنات. وفي تموز/يوليه 2011، حظيت جهود وسائط الإعلام الاجتماعية التي تبذلها منظمة ’بريكثرو‘ (Breakthrough) لحقوق الإنسان، من خلال حملة ’’إقرع الجرس‘‘ (Bell Bajao) المتعددة الوسائط، باعتراف جمعية استخدام التكنولوجيا للأغراض الاجتماعية والتعبوية في الهند، باعتبارها صالحة لأن تكون موضوع دراسة حالة إفرادية عن أنشطة الدعوة الفعالة. واستند هذا الاعتراف إلى الطرائق الشاملة والابتكارية التي يستخدم بها متلقو المنح وسائط الإعلام وتنظيمات المجتمعات المحلية لحشد الجهود الشعبية من أجل خفض العنف وتخفيف الوصمة ضد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وبالإضافة إلى ذلك، حظيت منظمة مساعدة أطفال بملديف، التي أسستها وزارة الشؤون الجنسانية وشؤون المرأة، والمتلقية لمنحة من الصندوق، باعتراف المنظمة الدولية لمساعدة الأطفال بأن شراكتها النموذجية بين شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمنظمات غير الحكومية ومشاركتها النشطة مع الأطفال في إنشاء الخط الهاتفي الساخن، تندرج ضمن أفضل الممارسات أيضا.
	الوقاية الأولية

	11 - ويقدم الصندوق الاستئماني الدعم لمبادرات مستدامة طويلة الأجل تستهدف الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة، من منطلق إدراكه أن الآثار القصيرة والطويلة الأجل لذلك العنف تلحق ضررا بليغا بالمجتمعات، وأن العنف يجب ألاّ يحدث في الأساس. ويركز كثير من الجهات المتلقية لمنح الصندوق جهوده وموارده على منع ’’تداعيات‘‘ العنف الضارة بالنماء الاجتماعي للأطفال والعائلات والطوائف والمجتمعات بصفة عامة. ولا تقتصر تلك المبادرات على إشراك الرجال والأولاد في منع العنف، بل تشرك قرى ومقاطعات وطوائف كاملة في الجهود الرامية إلى الحيلولة دون حدوث العنف.
	12 - وتنفذ منظمة ’’يوث ستار‘‘ (Youth Star) الكمبودية، بدعم من الصندوق الاستئماني، مشروعا نموذجيا يشرك الشباب في عمليات لمنع العنف القائم على نوع الجنس، من خلال تشجيع خريجي الجامعات على التطوع بخدماتهم في 20 مقاطعة ريفية على امتداد البلد، من أجل التوعية بالحقوق المتساوية للنساء والرجال، ورسم خطط عمل محلية لمكافحة العنف العائلي والأشكال الأخرى من العنف القائم على نوع الجنس. وتعمل منظمة ’’المساواة الآن‘‘ (Equality Now) وشركاؤها المنفذون على الصعيد المحلي في زامبيا، على تأسيس شبكات مكونة من الأولاد في خمس مدارس، تضم كل شبكة منها زهاء 100 عضو، من أجل التصدي للقوالب النمطية التي تقر العنف ضد البنات. وتعمل تلك الشبكات بصورة فعالة مع وسائط الإعلام، وتتحدث عن جهودها الرامية إلى إنهاء العنف الجنسي الذي يمارس ضد البنات عبر أكثر من 12 برنامجا إذاعيا. وفي ترينيداد وتوباغو، يعالج معهد الدراسات الجنسانية والإنمائية مسألة الانقسام المستمر في جهود التصدي للعنف الجنسي وإساءة معاملة الأطفال وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ويجمع بيانات بالغة الأهمية عن إصابات الإيدز وسط البنات الناجيات من العنف الجنسي. وتوفر حلقات عمل جاذبة للشباب وتشارك فيها أكثر من 400 تلميذ من مدراس ابتدائية وثانوية على نطاق ترينيداد وتوباغو، معلومات حيوية للأطفال بشأن الاعتداء الجنسي وسفاح المحارم والآثار المترتبة عليهما من حيث الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. وفي عام 2011، أدخلت وزارة الشعب والتنمية الاجتماعية نموذج التدخل الذي أعدته الجهة المتلقية لمنحة الصندوق الاستئماني، والتوصيات التي قدمتها، ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تنقيح سياساتها المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال وسفاح المحارم، وتحسينها على الصعيد الوطني. 
	13 - وتستخدم الجهات المتلقية لمنح الصندوق الاستئماني في بلدان مثل البوسنة والهرسك وبيرو، استراتيجيات لتمكين النساء والبنات اللاتي يعانين أشكال متعددة ومتداخلة من التمييز، وتنفذ برامج تعالج بصورة شاملة جوانب عدم المساواة المترسخة الجذور، التي تسهم في حدوث العنف. وفي البوسنة والهرسك، تعمل منظمة ’’الحقوق للجميع‘‘(Rights for All) على بناء قدرات نساء طائفة الروما، كي يستطعن الوصول إلى أجهزة العدالة وعمليات صنع القرار، وذلك من خلال توفير الدعم شبه القانوني لزهاء 100 امرأة من الناجيات من العنف ورعاية 12 امرأة من الكوادر القيادية لتلك الطائفة. وساهمت المنظمة المتلقية لمنحة من الصندوق الاستئماني في قيام حوار مع مؤسسات الدولة بشأن الوضع الاجتماعي لنساء الروما، لأول مرة في البوسنة والهرسك. وفي بيرو، تقوم رابطة الاتصالات الاجتماعية في كالاندريا بتدريب شباب الشعوب الأصلية والشباب المنحدرين من أصول أفريقية ليؤدوا أدوارا قيادية في حركة لمكافحة العنف، وتمكينهم من التعامل المباشر مع الحكومات المحلية وحكومات المناطق من أجل تنفيذ خطط عمل تتعلق بحقوق المراهقين في مدينة بيورا. وأشركت الرابطة المتلقية لمنحة من الصندوق الاستئماني في جهودها، زهاء 90 من مسؤولي القطاع العام في مناطق الشعوب الأصلية، على نحو يكفل إدماج النموذج الفريد المشترك بين الثقافات الذي وضعته من أجل منع العنف، بصورة منهجية على الصعيد المحلي، حيث يستطيع أن يحقق أكبر أثر في الحياة اليومية لأفراد تلك الطوائف. 
	توسيع نطاق حصول الناجيات من العنف على خدمات الدعم

	14 - يدعم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني الاستجابات المنسقة الشاملة والمتعددة القطاعات، التي تلبي الاحتياجات المترابطة للناجيات من العنف، بما في ذلك توفير الخدمات الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتمثيل القانوني والعمالة وفرص التدريب.
	15 - و في جميع المناطق، يدعم الصندوق الاستئماني المشاريع التي يتركز اهتمامها على مسائل تمكين المراهقات وتنمية إمكاناتهن الوقائية من خلال توفير الخدمات الحيوية. وفي طاجيكستان، يسد مركز حقوق الطفل فجوة كبيرة في مجال توفير خدمات الدعم للبنات المتضررات من الاستغلال الجنسي والزواج المبكر والاتجار بالبشر في الفئة العمرية 10-18 سنة، أو المعرضات لتلك المخاطر. ولكي يعزز المركز المتلقي لمنحة من الصندوق الاستئماني قدرة النظام القائم لحماية الأطفال، عمد إلى تأسيس شبكة من 10 منظمات غير حكومية لتقوم بإحالة تلك الحالات في المقاطعات المحلية على نطاق طاجيكستان. وجرى في غضون 3 شهور فقط، توفير المساعدة لأكثر من 330 بنتا، مما يدل على حدوث تحسن ملموس في إنجاز الخدمات المتعلقة بهذه الفئة المستهدفة. وفي بوليفيا، تتولي رابطة كونا لرعاية الأطفال ريادة برنامج فريد يتنقل على مدار الساعة ويوفر خدمات منع العنف والتدخل وإعادة الإدماج والتمكين، للمراهقات المشردات في شوارع المدن ذات معدلات الجريمة الأعلى في البلد. وقامت الرابطة المتلقية لمنحة من الصندوق الاستئماني، والتي تعمل ضمن شبكة من 16 مؤسسة حكومية وغير حكومية معنية بالدعوة لحقوق البنات المعرضات للمخاطر في مدينة إل آلتو، بصياغة عدد من مشروعات القوانين وتقديمها إلى الجهاز التشريعي في بوليفيا، بهدف منع العنف ضد تلك الفئة الضعيفة من السكان.
	16 - وتعمل المنظمة الدولية لرعاية الناجيات من الاعتداءات بالأحماض، بمساعدة منحة من الصندوق الاستئماني، على تنفيذ استراتيجية شاملة ترمي إلى وضع حد للعنف ضد المرأة الناجم عن حروق الأحماض في أوغندا وكمبوديا ونيبال. ولأغراض تعزيز إمكانية حصول الناجيات على خدمات إعادة التأهيل، طور الشركاء المنفذون على الصعيد المحلي قاعدة بيانات مركزية فريدة من أجل رصد حوادث العنف الناجم عن الاعتداءات بالأحماض وغيرها من الحروق الأخرى، وتحديد أسبابها ودرجة الإصابة ومنطقة الاعتداء وعمر الضحية.
	17 - ويثير إيصال الخدمات إلى الناجيات من العنف اللاتي يعشن في مناطق في حالة نزاع أو ما بعد نزاع أو عدم استقرار، مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب تدخلات مبتكرة. وتقوم اللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي في سيراليون، بدعم من الصندوق الاستئماني، بتنفيذ إحدى أوائل مبادرات جبر الضرر في تاريخ البلد، وهي معنية بالناجيات من العنف الجنسي على وجه التحديد. ويعزز ذلك المشروع المساءلة عن الجرائم المرتبطة بجنس معين في حالات النزاع، ويشكل نموذجا يراعي الفوارق بين الجنسين لجبر الضرر عقب انتهاء النزاع. و على مستوى المجتمعات المحلية والمقاطعات في ليبيريا، تسعى منظمة العمل من أجل المعونة إلى تعزيز تنسيق جهود الأطراف الفاعلة في مجال الحماية في مقاطعتي ريفر غي وغراند غيديه، حيث أدت دورا فاعلا في تشجيع الجهد المشترك للدعم والرصد ومتابعة حالات العنف ضد النساء والبنات. 
	تأمين التزامات الميزانية والسياسات المتعلقة بالتنفيذ

	18 - يدعم الصندوق الاستئماني مشاريع تسد فجوات أساسية في تنفيذ القوانين والسياسات التي تعالج العنف ضد المرأة، وتتراوح بين العمليات الموحدة لجمع البيانات والدعوة السياسية إلى تطوير قدرات المسؤولين الحكوميين وغيرهم من الأطراف المؤثرة الأخرى المكلفة بتنفيذ القوانين وإنفاذها.
	19 - وتعمل جميع الجهات المتلقية لمنح الصندوق تقريبا، على تعزيز القدرات المؤسسية والمهنية للمكلفين بتنفيذ القوانين والسياسات وخطط العمل المتعلقة بإنهاء العنف ضد المرأة. وفي سورينام، تتولى مؤسسة إيلسي هينار (Ilse Henar) لحقوق المرأة، بالاشتراك مع الحكومة والقطاع الخاص والنقابات، تنفيذ نموذج تجريبي يعالج التحرش الجنسي في موقع العمل. وأعدت المؤسسة المتلقية لمنحة من الصندوق، مدونة سلوك، هي الأولى من نوعها، يجري تطبيقها في 10 شركات في منطقة العاصمة. وكانت استجابة القطاع الخاص إيجابية لدرجة أن بعض الشركات فرضت على جميع موظفيها حضور دورات إلزامية للتوعية بشأن التحرش الجنسي، يجري تنظيمها كجزء من عملية تنفيذ المدونة. وكان لصدى جهود تلك المؤسسة أيضا أثره في تمكين أعضاء اتحاد نقابات العاملين في الخطوط الجوية لسورينام، من إدخال بند يتعلق بتطبيق تدابير وقائية ضد التحرش الجنسي في موقع العمل في وثيقة الاتحاد الخاصة بالتفاوض الجماعي.
	20 - وتعمل الجهات المتلقية لمنح الصندوق أيضا على تطوير فهم الأطراف الفاعلة الرئيسية في الحكومة للروابط بين العنف ضد المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبناء قدرتهم على التصدي لاستشراء ذلك الباء المزدوج. وفي الجمهورية الدومينيكية، على سبيل المثال، تعمل رابطة المرأة والصحة في 5 محافظات، من أجل توعية الجمهور بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والعنف القائم على نوع الجنس، وبناء قدرات السلطات المحلية التي تعالج كلتا المسألتين. وساعدت الرابطة المتلقية لمنحة من الصندوق، من خلال مشاركتها النشطة في عمل اللجنة الوطنية المعنية بتنقيح القانون المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، في توفير الاستنارة أيضا لعملية التنقيح المذكورة، مؤكدة بذلك اعترافها الصريح بالصلة بين العنف ضد المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	21 - وتركز الجهات الأخرى المتلقية لمنح الصندوق على إنفاذ القوانين التي تعالج العنف ضد المرأة، من خلال تعزيز قدرات النظم القضائية وتحسين إمكانية لجوء الناجيات من العنف إلى القضاء. ووفرت الرابطة الدولية للقاضيات، في شراكة مع رابطة قاضيات زامبيا، التدريب لأكثر من 80 قاضية في المناطق الريفية، و 30 من القاضيات على الصعيد الوطني، بشأن حقوق النساء والبنات وكيفية تشكيل محاكم صديقة للضحايا. وأسفر ذلك التدريب عن تأسيس ’’حلقات مراجيع‘‘ مفيدة للقاضيات الريفيات والوطنيات وللأطباء الشرعيين وغيرهم من أفراد إنفاذ القانون الآخرين. وكان لتلك الحلقات دور حيوي في مساعدة أولئك المسؤولين على تحسين تقييمهم لإفادات الأطفال الشهود وفهمهم لوظيفة الأدلة الداعمة في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال، وعلى تحديد الأدلة اللازمة لإدانة الجناة، وتعميق إحساسهم باحتياجات الضحايا.
	رابعا - توليد المعارف وتنمية القدرات
	22 - يقر الصندوق الاستئماني بأن المعارف تكون أشد نفعا عند تبادلها ووصولها مباشرة إلى المستفيدين، مما يوسع فرص تمكنهم من حماية أنفسهم ضد العنف. ويكسر عمل الصندوق احتكار المعارف من خلال سد الفجوات في التغذية العكسية بالمعلومات وربط التكنولوجيا بالاحتياجات الفردية للنساء والبنات. ومثال ذلك أن الصندوق يدعم جهود منظمة الأطباء المناصرين لحقوق الإنسان الرامية إلى تطوير استخدامات الهواتف المحمولة وتجريبها وتعميمها على خبراء الطب الشرعي في 5 بلدان في وسط وشرق أفريقيا، على نحو يمكن المهنيين العاملين في المجال الصحي في المناطق النائية من تصوير أدلة الطب الشرعي المتعلقة بالعنف الجنسي، وإرسال تلك الصور في هيئة رسائل نصية إلى المستشفيات والمحاكم ومراكز الشرطة في المناطق الحضرية. وهي جهود بالغة الأهمية من أجل كفالة نجاح محاكمات الاغتصاب وإنهاء الإفلات من العقاب على تلك الجرائم.
	23 - وبالمثل، تعمل المنظمة الدولية للمرأة في المدن على تحديد أبعاد الاستبعاد الجنساني في القطاع العام ورسم خرائط له على نطاق مدن أمريكا اللاتينية وأفريقيا وشرق أوروبا وجنوب آسيا. وتمكنت المنظمة المتلقية لمنحة من الصندوق أيضا، من إعداد خرائط باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، لكل من أوجه استخدام ومستخدمي المساحات العامة، ومن جمع بيانات عن مدى سلامة المرأة في المدن المستهدفة. وأسفر ذلك المشروع بالفعل عن نتائج مثيرة للإعجاب. ومثال ذلك أن بحوثا نفذت تحت رعاية البرنامج المحلي للمنظمة في جمهورية تنزانيا المتحدة، وتوصلت إلى أن انعدام السياسات يؤثر سلبا على تجارب النساء المتعلقة بالإحساس بالأمان في العاصمة، أدت إلى حشد موارد عن طريق القطاع الخاص من أجل تشييد مركز جديد للشرطة. ونظرا إلى أن هذا البرنامج يعمل على نطاق أربع مدن في أربع قارات، فإنه يتيح فرصة غير مسبوقة للتعلم من التجارب المشتركة بين الثقافات وتوسيع دائرة المعارف العالمية للمنظمة، بشأن العوامل المؤدية إلى حرمان المرأة من حقوقها في المدن.
	24 - وتعمل الجهات المتلقية لمنح الصندوق بشكل مطّرد على إنشاء نظم وأدوات لحماية المرأة، واقتسام تلك النظم والأدوات مع الناجيات من العنف والمعرضات لمخاطره. وفي غواتيمالا، ينفذ مجلس السكان أول مشروع من نوعه لمنع العنف القائم على نوع الجنس بهدف كفالة ’’النجاة بأمان‘‘ للطوائف الأصلية في المناطق الريفية، باستخدام منهجية رسم خرائط لسلامة تلك الطوائف، لا من أجل رسم خط أساس وتحليل الحالة فحسب، بل ولتتبع التغيرات التي تطرأ على إحساس البنات بالسلامة أيضا. ووفر المشروع أجهزة النظام العالمي لتحديد الموقع للمراهقات في الأماكن المستهدفة، كي يتمكّن من رسم خرائط لمجتمعاتهن المحلية (تشمل جميع الأسر المعيشية والمباني والطرق) وتحديد الأماكن التي يشعرن فيها بالأمان أو ينتابهن فيها الإحساس بالخطر. ويمكن المشروع أولئك البنات أيضا من اقتسام تلك الخرائط مع زعماء الطوائف والإفصاح عمّا يثير قلقهن.
	25 - وتسد الجهات المتلقية لمنح الصندوق الفجوات الحرجة فيما يختص بالمعارف والتقييم الصارم معا، في مجال معالجة العنف ضد المرأة. وعلى سبيل المثال، ستقوم جهة جديدة متلقية لمنحة من الصندوق في كينيا، وهي منظمة ليفربول لتوفير الرعاية والعلاج للضحايا، بإعداد مؤشرات وطنية للعنف القائم على نوع الجنس وجمع بيانات شاملة لعدة قطاعات عن تنفيذ قانون الجرائم الجنسية. وفي الهند وبنغلاديش، تعمل مؤسسة فير وير (Fair Wear Foundation) وهي منظمة غير الحكومية، من أجل القضاء على التحرش والعنف ضد المرأة في مصانع النسيج الخاصة بالتصدير، من خلال مراجعة حسابات 10 مصانع، باستخدام منهجية مراجعة التحقق التي طورتها المنظمة، على أساس معايير منظمة العمل الدولية. 
	26 - وفي عام 2011، كثف الصندوق الاستئماني جهوده واستثماراته من أجل تنمية قدرة الجهات المتلقية لمنحه على إجراء عمليات رصد وتقييم فعالة، وبغرض تحسين عمليات الصندوق لاستقاء المعارف ونشرها بصفة عامة. ووفر الصندوق تغذية عكسية بالمعلومات التقنية للجهات المتلقية لمنحه، ابتداء من مرحلة إعداد المقترحات، ومرورا بالمساعدة على الإعداد، وانتهاء بتنفيذ خطط الجهات المتلقية المتعلقة بالتقييم. وعلى غرار السنوات السابقة، تضمنت الدعوة لتقديم مقترحات عام 2011، للدورة السادسة عشرة لتقديم المنح، توصيات بأن يخصص مقدمو الطلبات نسبة 10 في المائة من المنح المطلوبة لأغراض التقييم، وأن يخصصوا نسبة إضافية تتراوح بين 2 و 5 في المائة للرصد.. وقامت أمانة الصندوق، في عام 2011، بزيارات شملت 13 جهة متلقية للمنح في 7 بلدان، وذلك بالإضافة إلى عمليات الرصد المنتظمة التي ينفذها المنسقون التابعون للصندوق من مقارهم في المكاتب الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. واشتملت تلك الزيارات الميدانية على عقد اجتماعات مع طائفة من الجهات المتلقية للمنح والأطراف المؤثرة في إندونيسيا والبوسنة والهرسك وتايلند والصين وغواتيمالا وكمبوديا وليبريا.
	27 - ويشكل سد الثغرات في قدرات متلقي المنح على تصميم وتنفيذ برامج ومعارف بشأن ما يصلح لإنهاء العنف ضد المرأة، عنصرا أساسيا في ولاية الصندوق الاستئماني، على النحو المبيّن في إطار الرصد والتقييم وإدارة المعارف للفترة 2008-2011. وقام الصندوق، في عام 2011، بإضفاء الطابع المؤسسي على قدرة إعداد برامج تدريب للحاصلين حديثا على أموال المنح، في مجال تصميم البرامج بالاستناد إلى الأدلة ورصدها وتقييمها. وعقد الصندوق حلقتي عمل، في بانكوك ونيويورك، لتطوير مهارات متلقي المنح الحاليين والجدد، الذين يصل مجموعهم إلى 18 منظمة(). وبالإضافة إلى حلقات عمله السنوية لتطوير المهارات، عقد الصندوق حلقة عمل استغرقت 3 أيام، وصممت خصيصا لاستيفاء احتياجات الرصد والتقييم لدى متلقي المنح الجدد الذين يعملون على معالجة مسألة تقاطع مسارات العنف ضد المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية. ومكنت حلقة العمل المذكورة الجهات المتلقية للمنح من تحديد النواتج المشتركة بين المشاريع؛ وتطوير نظام للاتصالات والتعاون فيما بينهم؛ وتبادل الأدوات والموارد والمعلومات في سياق العلاقة بين فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ والعنف ضد المرأة. واستجاب متلقو المنح بحماس لبرامج التدريب التي نفذها الصندوق في مجال تنمية القدرات، وباشروا إدماج أدوات البحث والرصد والتقييم القائمة على الأدلة فيما لديهم من برامج. 
	28 - ولزيادة تضييق فجوة التقييم والمعارف، على النحو المحدد في الرؤية الاستراتيجية للصندوق الاستئماني، أصدر الصندوق تكليفا بإجراء دراسة من أجل رسم خرائط لجميع النواتج التي أثّر عليها متلقو المنح في مجال العنف ضد المرأة، من خلال استخدام منح من الدورات العاشرة إلى الرابعة عشرة. و’’التقط‘‘ فريق من الخبراء نتائج من عمل 80 جهة متلقية للمنح على تنفذ مشاريع في 73 بلدا. وأتاحت عملية رسم خرائط النواتج المذكورة فرصة لا مثيل لها لتوليد المعارف (تتعلق بالاتجاهات والأنماط والفجوات) عن المجالات التي تثبت فيها الاستثمارات فعالية قصوى، والكيفية التي يستطيع بها الصندوق تعزيز أفضل الممارسات في تلك المجالات. وكانت تلك هي المرة الأولى التي استخدمت فيها منهجية رسم خرائط النواتج لتحليل النتائج المتصلة بالعنف ضد النساء والبنات على وجه التحديد. وأوضحت الدراسة أن تأثير الصندوق لا يتركز في مجالات قليلة بل ينتشر على نطاق أهدافه وأولوياته بأكملها، وعلى نطاق المناطق كذلك. وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن الصندوق يدعم الأنماط الصحيحة من المنح والنهج الرامية إلى التصدي للعنف ضد النساء والبنات. وتشير النتائج إلى ضرورة أن يواصل الصندوق دعم المنظمات والحكومات على الصعيد المحلي وعلى مستوى المحافظات والمستوى الوطني، باستخدام طرائق واستراتيجيات ونماذج مبتكرة، علاوة على الطرائق والاستراتيجيات والنماذج التي ثبتت فعاليتها من قبل. وأتيح ذلك التقرير للجمهور في أواخر عام 2011().
	29 - وقام الصندوق الاستئماني، في محاولة لتوسيع قاعدة المشاركة العامة في مكافحة العنف ضد المرأة، بالاستثمار في سلسلة من منتجات الاتصالات ووسائط الإعلام الاجتماعية والأفلام القصيرة، التي سلطت مزيدا من الضوء على برامج الجهات المتلقية للمنح في عدد من المجالات الحيوية. وفي عام 2011، أصدر الصندوق تسجيلات بالفيديو لإفادات تم الحصول عليها من النساء وأفراد الطوائف المستفيدين من تدخلات الجهات المتلقية للمنح في غواتيمالا وكمبوديا وليبريا. وتشكل تلك التسجيلات إضافة هامة لمكتبة الصندوق التي تضم منتجات لوسائط إعلامية متعددة تسرد قصص النساء والبنات الناجيات من العنف، وتسرد سير مختصرة للمناصرين الذين يتخذون إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان المذكورة. وقد ثبتت فعالية تسجيلات الفيديو القصيرة ومجموعات الصور والقصص السردية كأدوات هامة في مجالات الدعوة والتوعية وحشد الموارد للصندوق.
	خامسا - بناء الشراكات الجديدة والملكية وتوسيع نطاق الالتزام
	30 - أنشئ الصندوق الاستئماني على أساس شراكات الأمم المتحدة، وهو يعمل على تعزيز ملكيته على نطاق منظومة الأمم المتحدة. ويتمثل أحد المنابر الرئيسية لتعزيز أوجه التآزر هذه، في اللجنة الاستشارية للبرامج المشتركة بين الوكالات، التي تتألف من وكالات الأمم المتحدة على الصعيدين العالمي ودون الإقليمي. ويسدي ذلك الكيان المشورة إلى الصندوق بشأن القرارات الاستراتيجية والمسائل المتصلة بتقديم المنح. وعلى وجه التحديد، تتيح اللجان الاستشارية للبرامج المشتركة بين الوكالات على الصعيد دون الإقليمي، إمكانية إقامة صلات مع جهود الأمم المتحدة الجارية والأولويات الوطنية القائمة. ويكفل هذا الهيكل اللامركزي القائم على أساس تشاركي واسع النطاق، الاتساق الدقيق بين تخصيص الأموال وقدرات واحتياجات البلدان والمناطق المختلفة، الأمر الذي يزيد من أهمية الصندوق فيما يتعلق بالأولويات والسياقات الوطنية بوجه عام. 
	31 - وفي عام 2011، كانت وكالات الأمم المتحدة المشاركة على الصعيدين العالمي ودون الإقليمي هي: إدارة عمليات حفظ السلام؛ واللجنة الاقتصادية لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ؛ واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ ومنظمة العمل الدولية؛ ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية؛ ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ والتحالف العالمي المعني بالمرأة والإيدز التابع لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛ وهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ واليونيسيف؛ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ ومنظمة الصحة العالمية؛ ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛ وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ ومبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع؛ ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى؛ ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وعقدت اللجنة الاستشارية للبرامج 4 اجتماعات على الصعيدين العالمي ودون الإقليمي، من أجل توفير الخبرة والإرشاد الحاسمين لرسم خطة الصندوق الاستراتيجية للفترة 2010-2015. وعقدت اللجنة 18 اجتماعا على الصعيدين العالمي ودون الإقليمي، في 16 بلدا، في عام 2011. 
	32 - وواصل الصندوق الاستئماني تعاونه الوثيق مع نطاق مع المؤسسات والصناديق التي ينصب اهتمامها على تمكين المرأة، وأقام لأول مرة شراكة مع الصندوق الاستئماني لصالح الضحايا، الذي تأسس بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بغرض تنفيذ أحكام التعويضات التي تصدرها المحكمة وتقديم المساعدة المادية والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وأسرهم. وستوفر هذه العلاقة منبرا لتبادل الخبرات والمعارف بشأن أفضل الممارسات لدى متلقي المنح الناشطين في مجال التصدي للعنف ضد المرأة المتصل بالنزاعات، وستكون فعالة بوجه خاص عندما يبدأ الصندوق تشغيل ’’مجال التركيز الخاص الجديد‘‘ المتعلق بالعنف ضد النساء والبنات في حالات النزاع وما بعد النزاع والحالات الانتقالية.
	33 - وواصل الصندوق الاستئماني دعمه لولايات آليات الأمم المتحدة المختلفة، التي تشمل مفوضية حقوق الإنسان وآليات الإجراءات الخاصة التي أسسها مجلس حقوق الإنسان. وستعمل المكاتب القطرية لمفوضية حقوق الإنسان في تعاون لصيق مع متلقي المنح في الميدان، بغرض كفالة إدماج منظور حقوق الإنسان بشكل فعال في جميع مراحل تنفيذ المشاريع. وعلاوة على ذلك، تسعى دعوة الصندوق السنوية لتقديم المقترحات على وجه التحديد، إلى الحصول على مقترحات من المنظمات التي تعمل من أجل التصدي للفجوات الخطيرة في تنفيذ التوصيات المتعلقة بإنهاء العنف ضد المرأة للمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه. وتفاعل الصندوق بشكل نشط أيضا مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، أثناء إعداد مشروع مجال التركيز الخاص الجديد المتعلق بالمرأة والنزاع المسلح، وسيواصل هذا التفاعل حينما تشرع المجموعة الجديدة من متلقي المنح في تنفيذ مشروعاتها. ويهدف الصندوق أيضا، من خلال تمويل برامج التصدي للعنف ضد المرأة في حالات النزاع وما بعد النزاع والحالات الانتقالية، إلى توفير الدعم للحملة التي أطلقها الأمين العام تحت شعار ’’اتحدوا‘‘، عن طريق استهداف أحد عناصرها الرئيسية الخمسة، وهو: التصدي للعنف الجنسي في حالات النزاع وما بعد النزاع.
	34 - وتؤكد الخطة الاستراتيجية للصندوق الاستئماني أهمية الإرشاد على نطاق القطاعين العام والخاص، من أجل استقطاب الموارد والشراكات لكفالة استدامة الصندوق في الأجل الطويل. ونظم الصندوق عدة مناسبات رفيعة المستوى، آخذا في اعتباره ذلك الأمر. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، احتفل الصندوق بمرور 15 سنة على تأسيسه، في مناسبة نظمتها حملة ’’اتحدوا‘‘ التي أطلقها الأمين العام، احتفالا باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. وتركز موضوع المناسبة على دور الشباب في التصدي للعنف ضد النساء والبنات. وقام اثنان من ممثلي المنظمات الشريكة في لبنان وغواتيمالا، أثناء عرضهما لاستثمار الصندوق في هذا المجال، بالإدلاء ببيانين عن عمل منظمتيهما. وأعلن الأمين العام في تلك المناسبة، بدء الدعوة للدورة السادسة عشرة لتقديم المقترحات. وقام الصندوق، في كانون الأول/ديسمبر 2011، بالتعاون مع مكتب المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، باستضافة مناسبة خاصة للمانحين، من أجل عرض الاستنتاجات الواردة في تقرير خريطة النتائج، المقدم إلى للدول الأعضاء والمانحين من القطاع الخاص، من أجل حثهم لا على مواصلة مساهماتهم في الصندوق فحسب، بل وعلى زيادتها أيضا.
	35 - وفي عام 2011، أعد الصندوق استراتيجية لجمع الأموال وشرع في تنفيذها، من أجل مقابلة التحدي الذي أطلقه الأمين العام في إطار حملة ’’اتحدوا‘‘، والمتمثل في جمع 100 مليون دولار لتوزيعها على منح الصندوق في عام 2015. واستفاد الصندوق من الدعم السخي المقدم من حكومات إسبانيا (المتصدرة لقائمة المانحين) وأستراليا والنمسا وفنلندا وأيسلندا وليختنشتاين وهولندا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، في تغطية المنح المقدمة في عام 2011، إكمالا للدورة الخامسة عشرة لتقديم المنح. وفي عام 2011، قدمت حكومة ألمانيا أيضا مساهمة متعددة السنوات، هي الأولى من نوعها في تاريخ الصندوق.
	36 - ويعمل الصندوق الاستئماني على توسيع شراكاته مع الشركات التي تبدي اهتماما بأنشطة المنظمات الشريكة، من منطلق اعترافه بضرورة أن يؤدي القطاع الخاص دورا حيويا في إنهاء العنف ضد النساء والبنات. وتصدرت شركة جونسون آند جونسون قائمة شراكات القطاع الخاص مع الصندوق، عام 2011 أيضا، حيث قدمت الدعم للشراكة المصممة من أجل تعزيز المعارف والتعلم فيما يتعلق بتقاطع مسارات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والعنف ضد المرأة، مع التركيز بوجه خاص على بناء قدرات الجهات المتلقية للمنح. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت مؤسسة ماك لمساعدة المصابين بالإيدز لأول مرة، مساهمة للصندوق من أجل دعم تنظيم حلقة عمل لبناء قدرات مجوعة متلقي المنح الجديدة التي يتركز اهتمامها على مجال تقاطع مسارات الإيدز والعنف ضد المرأة. واستضاف مصرف الأمم المتحدة الائتماني الاتحادي مناسبة ثانية لجمع الأموال للصندوق، في كانون الأول/ديسمبر 2011. وحث المصرف، وهو طرف في مجموعة مانحي الصندوق من القطاع الخاص، عضويته على المشاركة في جمع الأموال، بالإعلان عن تعهده بمقابلة تبرعاتهم بتبرعات مماثلة، مع تخصيص جميع العائدات لصالح برامج تلك الجهات المتلقية للمنح. وواصلت المنظمة غير الربحية ’’زونتا إنترناشونال‘‘ مساهمتها في الصندوق للسنة السابعة على التوالي. ويتلقى الصندوق أيضا الدعم من اللجان الوطنية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أيسلندا واليابان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وكندا، بالإضافة إلى مساهمات المانحين الأفراد.
	سادسا - دورة عام 2011 لتقديم المنح
	37 - تُقدَّم منح الصندوق الاستئماني سنويا من خلال عملية مفتوحة وتنافسية وشفافة، تكفل مستوى رفيعا من البرامج ودرجة كبيرة من الدقة في اختيار متلقي المنح. وترمي الدعوة إلى الحصول على مقترحات بشأن مبادرات شاملة، تركز على الوصول بصفة خاصة إلى الجماعات المستبعدة أو المحرومة، باتباع نهج مصممة خصيصا لتلبية احتياجات متنوعة. وتُمنح الأولوية للطلبات التي تركز على نهج متعددة القطاعات وعلى التعاون بين مختلف الأطراف المؤثرة؛ والطلبات التي تقدم أدلة على صلاحية مقترحاتها للاستخدام الأمثل للموارد والاستثمار في عمليات التوثيق والتقييم المنهجية والشاملة التي تهدف إلى توليد المعارف وتبادلها. ويوجه الصندوق الخبرات والموارد العالمية، من خلال عملية تقديم المنح، إلى الصعيد المحلي حيث الحاجة الماسة إليها. ويبرز الصندوق أيضا إمكانية توسيع نطاق المبادرات الناجحة، مع التأكيد على أهمية تطوير القدرات الوطنية بغرض تعزيز استدامتها. 
	تحليل الطلبات

	38 - في عام 2011، بلغ مجموع مذكرات المفاهيم التي استلمت 572 2 مذكرة، ومجموع المبالغ التي طلبتها تلك المذكرات 1.2 بليون دولار؛ مقارنة بمجموع مذكرات مفاهيم قدره 643 1 مذكرة، ومجموع مبالغ بمقدار 857 مليون دولار، في عام 2010، مما يعكس زيادة قدرها 56 في المائة في عدد الطلبات و 38 في المائة في مقدار الأموال، خلال عام واحد فقط. وجاء أكبر عدد من مذكرات المفاهيم المستلمة وأعلى رقم للمبالغ المطلوبة، في عام 2011، من أفريقيا (35 في المائة)، تليها أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (29 في المائة)، ثم آسيا والمحيط الهادئ (21 في المائة). ومثلت طلبات وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة نسبة 6 في المائة، والدول العربية 5 في المائة، والبرامج الشاملة لعدة مناطق 2 في المائة، من مجموع الأموال المطلوبة. وفي جميع المناطق، جاء أكبر عدد من مذكرات المفاهيم من المنظمات النسائية وغيرها من المنظمات غير الحكومية الأخرى (86 في المائة)، تليها المنظمات الحكومية (6 في المائة)، فأفرقة الأمم المتحدة القطرية(2 في المائة). 
	المنح المقدمة

	39 - في عام 2011، قدم الصندوق الاستئماني مبلغ 17.1 بليون دولار في هيئة منح جديدة حصلت عليها 22 مبادرة في 34 بلدا. ومنحت أفريقيا أكبر قدر من الأموال (40 في المائة)، تليها آسيا ومنطقة المحيط الهادئ (25 في المائة)، ثم أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (19 في المائة)، فوسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة (5 في المائة). وبلغت المنح التي قدمت لمشاريع شاملة لعدة مناطق في عام 2011، نسبة 5 في المائة من مجموع منح الصندوق. ولأول مرة حصلت منظمات في العراق وجنوب السودان على أموال من الصندوق. وتمثلت غالبية الجهات المتلقية للمنح في المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية الأخرى (81 في المائة)، تليها المنظمات الحكومية (14 في المائة)، فالأفرقة القطرية للأمم المتحدة (5 في المائة). ويتوقع أن تصل المنح المقدمة في الدورة السادسة عشرة لتقديم منح الصندوق إلى أكثر من 6 ملايين مستفيد، من بينهم 4 ملايين تقريبا من المستفيدين الرئيسيين ومليونين من المستفيدين الثانويين. 
	الملامح الرئيسية للمنح الجديدة

	40 - لا يزال المتلقون الجدد للمنح يعملون في المجالات المواضيعية ومجالات الأولويات التي يدعمها الصندوق الاستئماني، ويعمل بعضهم في شراكة مع المنجزات التي حققتها منح الصندوق السابقة ويستفيد منها، بينما يرسم آخرون خرائط طريق لنهج ومجالات تعلم جديدة في الساحة. وتشمل أمثلة ذلك ما يلي: 
	(أ) تمثل تهيئة مساحات عامة وبيئات عمل تكفل سلامة المرأة إحدى أولويات اثنتين من الجهات المتلقية للمنح. وفي بيرو، ستعمل حكومة بلدية ليما، التي تشغل منصب العمدة فيها امرأة لأول مرة، على التخلص من التمييز والعنف في المدينة، من خلال وضع ميزانيات تراعي المنظور الجنساني بصور فعالة، وتوحيد عمليات التخطيط، بغرض كفالة اتساق نهج المدينة تجاه مكافحة العنف القائم على نوع الجنس مع المعايير الوطنية والدولية وتوفير التمويل المناسب له. وسيجري تدريب المسؤولين عن الشؤون الصحية والقضائية في المدينة على توفير الدعم للناجيات من إساءة المعاملة، وإشراك مرتكبي الجنايات من الذكور في دورات تدريب تهدف إلى تغيير سلوكهم من أجل منع استمرار العنف. وستنشئ مؤسسة فير وير نظم لمعالجة العنف في موقع العمل، ليس من خلال العمل مع مصانع المنسوجات وموظفيها في بنغلاديش والهند فحسب، بل، والعمل لأول مرة مع الشركات الأوروبية التي تصدر العمل لتلك المصانع؛
	(ب) سيطور البرنامج الشامل لعدة مناطق المعروف باسم ’’الثقافة الشعبية الهادفة: الشراكة العالمية لوسائط الإعلام التعليمية الترفيهية من أجل التغيير الاجتماعي‘‘ المبادرات السابقة التي نفذتها جهات متلقية لمنح الصندوق، بدعم من منظمة ’’بريكثرو‘‘ (الهند)، وبونتوس دي إنكوينترو (Puntos de Encuentro) (نيكاراغوا)، وينفذها في 12 بلدا آخر، مع الاستفادة من تجارب شركاء سابقين ومعارفهم وخبراتهم، وإشراكهم في التنفيذ بصفة منظمات مرجعية للبرنامج. وسيطعن المشروع في الرأي القائل بأن العنف ضد المرأة شيء طبيعي ولا مندوحة عنه، من خلال برامج إعلامية جماهيرية مبتكرة ذات محتوى إيجابي وطابع محلي بحت؛
	(ج) ستشكل 7 جهات جديدة متلقية للمنح مجموعة ثانية تعمل بشكل حصري في مجال تقاطع مسارات العنف ضد المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتنفذ مشاريع حيوية في أوكرانيا ورواندا وجنوب أفريقيا وسيراليون وكينيا وملاوي وليسوتو والهند. وقدم الصندوق مبلغ 6.2 مليون دولار من أجل دعم تلك الجهود، في عام 2011. وستواصل تلك المنظمات أيضا، بجانب تطوير الدروس المستفادة من المبادرة الجماعية السابقة المشتركة بين شركة جونسون آند جونسون والصندوق، تطوير قاعدة أدلة بشأن ما يصلح للتصدي لاستشراء الوباء المزدوج للعنف ضد المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وعلى سبيل المثال، سينفذ تحالف النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في ملاوي، برنامجا نموذجيا لتدريب المرأة على المهن شبه القانونية في مجال قضايا العنف، وحشد جهود المجتمعات المحلية من أجل تجريم الاغتصاب الزوجي، وزيادة حجم الدعم الحالي المقدم للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية. وبالمثل، ستوفر المؤسسة الأوكرانية للصحة العامة خدمات صحية وقانونية ذات نوعية جيدة للناجيات المستبعدات والمهمشات حاليا من قبل الدولة، بمن فيهن النساء المشردات في الشوارع والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
	(د) يدعم الصندوق الاستئماني 5 مشاريع جديدة في مناطق عانت حالات نزاع أو ما بعد نزاع، في عام 2011، من خلال توفير تمويل قدره 4 ملايين دولار تقريبا لتلك المبادرات الحيوية، وتقديم منح لمشاريع في العراق وجنوب السودان لأول مرة. وفي دولة جنوب السودان الحديثة الاستقلال، ستساعد اللجنة الأمريكية للاجئين الحكومة في إعداد مبادئ توجيهية لتوفير المعالجة السريرية للناجيات من الاغتصاب وإقامة نظام مأمون للمعلومات، من أجل جمع البيانات عن أحداث العنف في حينها. وسيقوم الأطباء المناصرون لحقوق الإنسان، بدعم من الصندوق، بتدريب خبراء الطب الشرعي في 5 بلدان في شرق ووسط أفريقيا، حيث تجري المحكمة الجنائية الدولية الآن تحقيقات عن الاغتصاب بوصفه جريمة حرب، بهدف تطوير نظام طبي - قانوني فعال. وفي سيراليون، ستكفل لجنة الإنقاذ الدولية للناجيات من العنف إمكانية الوصول إلى المحاكم من خلال عيادات قانونية متنقلة موجهة، وعن طريق تدريب المسؤولين في الجهاز القضائي وتوظيف قدرات المجتمعات المحلية. وفي كمبوديا، سيكفل قسم دعم الضحايا في الدوائر الاستثنائية بمحاكم كمبوديا، نجاح محاكمة حالات الزواج القسري والجرائم الأخرى التي ارتكبت على أساس نوع الجنس في ظل نظام الخمير الحمر، عن طريق تمكين الناجيات من المشاركة النشطة في المداولات القانونية. وفي العراق، ستيسر الهيئة الطبية الدولية إمكانية حصول الناجيات على الخدمات الحيوية الصحية والقانونية، وتوفر الدعم لعدد من الوزارات، والتوعية بشأن العنف القائم على نوع الجنس من خلال الإرشاد عبر وسائط الإعلام. 
	سابعا - آفاق المستقبل
	41 - سيواصل الصندوق الاستئماني، وهو يدخل عامه السادس عشر، توفير الدعم للبرامج ذات الجودة العالية المستندة إلى الأدلة، التي تحقق النتائج المستهدفة وتحدث أعلى مستوى ممكن من التأثير. وسيعمل الصندوق، وفقا للتوجيه الاستراتيجي المرسوم في ’’رؤيا 2015‘‘، على تنمية عملياته المتعلقة بجمع المعارف ونشرها بشأن ما يصلح لإنهاء العنف ضد المرأة. ولأغراض تيسير التعلم المتبادل، سينشئ الصندوق منابر عالمية متعددة للربط بين الجهات المتلقية للمنح التي تستخدم استراتيجيات ومبادرات مماثلة.
	42 - وسيواصل الصندوق الاستئماني، من خلال دعوته السنوية للمقترحات، تقديم المنح للمشاريع التي تهدف إلى سد الفجوة في تنفيذ القوانين والسياسات وخطط العمل الوطنية والمحلية، المتعلقة بالتصدي للعنف ضد المرأة. إلاّ أنه، ولأغراض مواصلة تطوير خطة الصندوق الاستراتيجية التي تتضمن الرؤية المستقبلية للإعلان تدريجيا عن فئات تمويل خاص جديدة، تضمنت دعوة عام 2011 للمقترحات بشكل بارز، مجال تركيز خاص يتعلق بالتصدي للعنف ضد المرأة في حالات النزاع وما بعد النزاع والحالات الانتقالية. ويعتزم الصندوق توظيف مجال التركيز المواضيعي الخاص هذا باعتباره فرصة لتسخير تلك العملية التاريخية لحشد أطراف مؤثرة متعددة من أجل تنفيذ عمل جماعي للتصدي لأحداث العنف ضد النساء والبنات في سياق النزاعات. ولن يقتصر عمل الصندوق، من خلال مجال التركيز الخاص هذا، على سد فجوة حرجة فحسب في مجال تمويل احتياجات النساء والبنات في حالات النزاع، بل سيبرز أيضا تلك المسألة للعيان على الدوام. وسيتمكن الصندوق، من خلال مجال التركيز الجديد هذا، من تشكيل شبكة موسعة ونشطة من الشركاء ذوي الخبرة في مجال إعادة التأهيل في حالات ما بعد النزاع ذات الطابع الهش، يتم من خلالها تجميع مواردهم ومواهبهم لتشكيل قاعدة تساعد على إنهاء العنف ضد النساء والبنات. وبالإضافة إلى ذلك، سيعزز مجال التركيز الخاص هذا دعم حملة ’’اتحدوا‘‘ التي أطلقها الأمين العام، عن طريق استهداف أحد نواتجها الرئيسية، وهو: التصدي للعنف الجنسي في حالات النزاع وما بعد النزاع. وسيكمّل الصندوق أيضا سياسات الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع ومبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع وعملهما التنسيقي، من خلال تعزيز قدرة الآليات القائمة على أرض الواقع، بتوفير الأموال للمنظمات والمؤسسات التي تعمل على معالجة تلك المسألة. وسيوظف الصندوق الشبكات القائمة المشتركة بين الوكالات والعاملة في سياق حالات الطوارئ، حينما تبدأ المجموعة الجديدة من متلقي المنح تنفيذ مشاريعها، في عام 2012، بغرض إنشاء علاقات تلاحم على المستوى الميداني، تشمل إدارة عمليات حفظ السلام.
	43 - وسيواصل الصندوق الاستئماني، ضمن الجهود الجارية لتحديد المجالات التي تثبت الاستثمارات فيها فعالية قصوى، استخلاص النتائج من عملية رسم خرائط النواتج وقاعدة البيانات الداعمة لها. وسيعمل الصندوق بشكل منهجي، في عام 2012، على جمع البيانات عن ’’التأثير المضاعف‘‘ لبرامج الوقاية التي يقدم لها دعما مباشرا، بغرض تحليل الكيفية التي تحقق بها تلك الجهود نتائج تتجاوز مجال منع العنف ضد النساء والبنات؛ أي، تحليل كيفية تحسن الخدمات المقدمة إلى النساء من حيث النوع والكم معا، من خلال إحداث تغيير في المواقف والمعايير وأنماط السلوك. وسيقوم الصندوق، في ضوء الاستنتاجات التي يتوصل إليها التقرير، باستكشاف طرائق لتطوير نهج موحد على نحو أفضل، للوقاية الأولية على نطاق جميع الجهات المتلقية للمنح.
	44 - وفيما يختص بمتلقي المنح الذين يعالجون مسألة تقاطع مسارات العنف ضد المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، سيواصل الصندوق الاستئماني توفير مساعدة تقنية موحدة للشركاء، على امتداد فترة تنفيذ المشاريع، بغرض تحديد معايير موحدة للنتائج، ووضع خطوط أساس، وإدماج الرصد والتقييم كجزء لا يتجزأ من برامج أولئك الشركاء. وستنشر، في عام 2012، ورقة عن الدروس المستفادة من المجموعة الأولى لمتلقي المنح العاملين في ذلك المجال، بغرض استخلاص الممارسات الواعدة التي تنشأ عن مبادرة التعلم الرائدة هذه. ولا يأخذ الصندوق في اعتباره توثيق الدروس المستفادة فحسب، بل وأهم من ذلك، مسألة التوسع في النهج وأفضل الممارسات التي تثبت فعاليتها في التصدي لاستشراء الوباء المزدوج باعتباره من أولويات التمويل. وسيزداد تركيز الصندوق، مع ازدياد نضجه، على اكتشاف نماذج ونهج معينة تستحق التوسع في تطبيقها على نطاق جميع برامجه.
	45 - ونظرا إلى عدد الجهات المتلقية للمنح التي تستخدم حاليا تكنولوجيات نظم المعلومات الجغرافية والهواتف المحمولة باعتبارها أدوات لمنع العنف ضد النساء والبنات، سيقوم الصندوق الاستئماني، في عام 2012، بربط هؤلاء الشركاء بشركات تكنولوجية وطنية ودولية، من أجل بدء حوار عن كيفية الارتقاء بتلك الجهود المحلية وإدماجها على نطاق البلديات والمقاطعات في البلد المستهدف. 
	46 - وسيطلق الصندوق الاستئماني، في عام 2012، نظاما إلكترونيا غاية في التطور لإدارة المنح، بغرض رصد النتائج التي يحققها متلقو المنح وتتبعها بكفاءة أكبر، وتيسير إمكانية الاطلاع عليها للجمهور على مستوى العالم. وسيتيح هذا النظام أيضا إمكانية تعزيز تدفق المعلومات بين أمانة الصندوق في نيويورك، والمنسقين المحليين في المكاتب دون الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وعلاوة على ذلك، سيتيح هذا النظام إمكانية تعزيز كفاءة تنفيذ خطة الصندوق للرصد والتقييم. وسيتضمن نظام إدارة المنح قاعدة بيانات إلكترونية، من أجل تيسير تقديم التقارير القائمة على النتائج وإجراء التحليلات، على نطاق جميع المنح، وتحديد عناصر المخاطرة وإدارتها، ورصد التقدم المحرز، من حيث تحقيق النتائج واستخدام الموارد.

