
صندوق األمم املتحدة االستئماني لدعم أعمال القضاء على العنف ضد املرأة (صندوق األمم املتحدة االستئماني) آلية فريدة لتقدمي  دُّ  يُعَ
املنح، من شأنها العمل على إنهاء اجلائحة العاملية املتمثلة في العنف القائم على النوع. ويدير صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة صندوق 

األمم املتحدة االستئماني في إطار منظومة األمم املتحدة، ويوفر اخلبرة والروابط احليوية مع الشركاء اآلخرين لدعم العمل القطري واحمللي. 

إحقاق احلقوق

إن إنهاء العنف ضد املرأة مهمة معقدة ومثيرة للتحديات، حيث تتطلب استدامة اإلرادة السياسية والتفاني والدعم. ومع ذلك فإن املبادرات 
ً ما تفتقر إلى املوارد التي هي بحاجة إليها لتحقيق  الرامية إلى النهوض باملساواة بني اجلنسني، وإلى التصدي للعنف ضد املرأة والفتاة، كثيرا

أهدافها. 

انتقاء  عملية  طريق  عن  القطرية،  املتحدة  األمم  وفرق  احلكومية،  غير  واملنظمات  للحكومات  املنح  االستئماني  املتحدة  األمم  صندوق  ويوفر 
مفتوحة وتنافسية وشفافة تشارك فيها سنوياً شتى وكاالت األمم املتحدة، إلى جانب منظمات اجملتمع املدني واخلبراء. وتشمل دائرة اهتمام 
الصندوق الرئيسية دعم تطبيق القوانني وتنفيذ السياسات وخطط العمل على الصعيد الوطني، وذلك مع إعطاء قيمة عالية للمقترحات 
السديدة التي من شأنها إحداث تغيير في حياة املرأة والفتاة ومجتمعهما احمللي، ومع املساهمة أيضاً في تعزيز قاعدة املعرفة العاملية بشأن 

’األساليب الناجعة‘ في إنهاء آفة العنف. 

ويتبوأ صندوق األمم املتحدة االستئماني، باعتباره آلية عاملية، مكانة فريدة تؤهله لتشجيع االبتكار واملشاركة في املمارسات الرشيدة على 
ج منوذجية.  نطاق واسع. وتخضع جميع املبادرات املمولة للرصد والتقييم الدقيقني، حيث يتم التركيز على توليد املعرفة واستحداث نُهُ

صنـدوق األمـم املتحـدة االستئمانـي
إلنهـاء العنـف ضـد املرأة 

صندوق األمم املتحدة االستئماني لدعم أعمال القضاء على العنف ضد املرأة دُّ  يُعَ
املنح، من شأنها العمل على إنهاء اجلائحة العاملية املتمثلة في العنف القائم على النوع

األمم املتحدة االستئماني في إطار منظومة األمم املتحدة

إحقاق احلقوق

إن إنهاء العنف ضد املرأة مهمة معقدة ومثيرة للتحديات
الرامية إلى النهوض باملساواة بني اجلنسني

أهدافها.

احلكومية غير  واملنظمات  للحكومات  املنح  االستئماني  املتحدة  األمم  صندوق  ويوفر 
مفتوحة وتنافسية وشفافة تشارك فيها سنوياً شتى وكاالت األمم املتحدة

الصندوق الرئيسية دعم تطبيق القوانني وتنفيذ السياسات وخطط العمل على الصعيد الوطني
السديدة التي من شأنها إحداث تغيير في حياة املرأة والفتاة ومجتمعهما احمللي

’األساليب الناجعة‘ في إنهاء آفة العنف

ويتبوأ صندوق األمم املتحدة االستئماني، باعتباره آلية عاملية
نطاق واسع. وتخضع جميع املبادرات املمولة للرصد والتقييم الدقيقني

صنـدوق األمـم املتحـدة االستئمانـيصنـدوق األمـم املتحـدة االستئمانـيصنـدوق األمـم املتحـدة االستئمانـي
إلنهـاء العنـف ضـد املرأة إلنهـاء العنـف ضـد املرأة إلنهـاء العنـف ضـد املرأة إلنهـاء العنـف ضـد املرأة 

صندوق األمم املتحدة االستئماني لدعم أعمال القضاء على العنف ضد املرأة (صندوق األمم املتحدة االستئماني) آلية فريدة لتقدمي  (صندوق األمم املتحدة االستئماني) آلية فريدة لتقدمي 
 من شأنها العمل على إنهاء اجلائحة العاملية املتمثلة في العنف القائم على النوع. ويدير صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة صندوق  ويدير صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة صندوق 

األمم املتحدة االستئماني في إطار منظومة األمم املتحدة، ويوفر اخلبرة والروابط احليوية مع الشركاء اآلخرين لدعم العمل القطري واحمللي ويوفر اخلبرة والروابط احليوية مع الشركاء اآلخرين لدعم العمل القطري واحمللي.

إن إنهاء العنف ضد املرأة مهمة معقدة ومثيرة للتحديات، حيث تتطلب استدامة اإلرادة السياسية والتفاني والدعم.. ومع ذلك فإن املبادرات 
ً ما تفتقر إلى املوارد التي هي بحاجة إليها لتحقيق  ً ما تفتقر إلى املوارد التي هي بحاجة إليها لتحقيق  كثيرا الرامية إلى النهوض باملساواة بني اجلنسني، وإلى التصدي للعنف ضد املرأة والفتاة، كثيرا

انتقاء  عملية  طريق  عن  انتقاء   عملية  طريق  عن  القطرية،  املتحدة  األمم  وفرق  احلكومية،  غير  واملنظمات  للحكومات  املنح  االستئماني  املتحدة  األمم  صندوق  ويوفر 
مفتوحة وتنافسية وشفافة تشارك فيها سنوياً شتى وكاالت األمم املتحدة، إلى جانب منظمات اجملتمع املدني واخلبراء. وتشمل دائرة اهتمام  وتشمل دائرة اهتمام 
الصندوق الرئيسية دعم تطبيق القوانني وتنفيذ السياسات وخطط العمل على الصعيد الوطني، وذلك مع إعطاء قيمة عالية للمقترحات  وذلك مع إعطاء قيمة عالية للمقترحات 
السديدة التي من شأنها إحداث تغيير في حياة املرأة والفتاة ومجتمعهما احمللي، ومع املساهمة أيضاً في تعزيز قاعدة املعرفة العاملية بشأن  ومع املساهمة أيضاً في تعزيز قاعدة املعرفة العاملية بشأن 

 في إنهاء آفة العنف.

 باعتباره آلية عاملية، مكانة فريدة تؤهله لتشجيع االبتكار واملشاركة في املمارسات الرشيدة على  مكانة فريدة تؤهله لتشجيع االبتكار واملشاركة في املمارسات الرشيدة على 
ج منوذجية. ج منوذجية حيث يتم التركيز على توليد املعرفة واستحداث نُهُ  وتخضع جميع املبادرات املمولة للرصد والتقييم الدقيقني، حيث يتم التركيز على توليد املعرفة واستحداث نُهُ

صنـدوق األمـم املتحـدة االستئمانـيصنـدوق األمـم املتحـدة االستئمانـيصنـدوق األمـم املتحـدة االستئمانـي
إلنهـاء العنـف ضـد املرأة إلنهـاء العنـف ضـد املرأة 

صندوق األمم املتحدة االستئماني
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صندوق األمم املتحدة االستئماني

ويدعم صندوق األمم املتحدة االستئماني ما يلي: 

توسيع فرص استفادة املرأة والفتاة الناجيتني من العنف ــ من اخلدمات ومن فرص جلوئهما   •
إلى العدالة؛ 

وتكثيف اجلهـود الوقائيـة األوليـة، عـن طريـق تعبئـة اجملتمعـات احملليـة وإشـراك الشبـاب   •
والرجال؛

والفتيات،  النساء  مـن  املستبعـدة  وبالفئات  الفقيرة،  احمللية  باجملتمعات  العناية  وضمان   •
والسيما العناية بالقضايا املهملة؛

وتلك  الصراع  وإحقاق حقوقهما في حاالت  والفتاة،  للمرأة  املاسة  لالحتياجات  واالستجابة   •
الالحقة النتهائه، وذلك فيما يتعلق باستعمال العنـف اجلنسي تكتيكاً حربياً؛

وتشجيع أصحاب املصلحة املتعددين والشراكات املتعددة القطاعات الالزمة إلحراز التقدم   •
املستدام؛ 

وإدراج جمع البيانات والتوثيق والدعوة والتوعية والتدريب وتنمية القدرات، باعتبارها جوانب   •
تشكل جزءًا ال يتجزأ من وضع كافة البرامج. 

التمويل هو األساس

من مصادر متويل صندوق األمم املتحدة االستئماني تبرعات احلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات 
اجلمعية  قرار  مبوجـب   ١٩٩٦ في  أنشئ  وقـد  املعنيني.  واألفراد  الربح  إلى حتقيق  تسعى  ال  التي 

العامة ١٦٦/٥٠. 
ً، السيما في السنوات األخيرة، بفضل تعزيز اإلرادة  ومنذ تأسيسه، توسع الصندوق توسعاً كبيرا
السياسية إلنهاء العنف ضد املرأة والفتاة. وعلى الرغم من تنامي املطالب التي تلح على تقدمي 

الدعم األساسي في امليدان العملي، فإنها تتجاوز بكثير ما هو متاح من موارد. 

املرأة  لنتّحد إلنهاء العنف ضد  العام لألمم املتحدة حتت شعار  وقد حددت احلملة اجلارية لألمني 
نقطة مرجعية لقيمة التبرعات السنوية للصندوق تصل إلى ١٠٠ مليون دوالر في موعد أقصاه 
ً هائلة لبلوغ هذا الهدف  ٢٠١٥. ويبذل صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة في الوقت الراهن جهودا

من أجل احلصول على الدعم الذي اشتدت احلاجة إليه للعمل على املستوى الوطني.

نقاط رئيسية: أشكال التدخل التي يدعمها صندوق األمم املتحدة 
االستئماني 

في إطار شراكة مع شركة جونسون آند جونسون، يدعم صندوق األمم املتحدة االستئماني   •
ج مبتكرة للتصدي  مبادرات رائدة في أفريقيا وآسيا والكاريبي من شأنها التركيز على وضع نُهُ
البشرية/ املناعة  نقص  وفيروس  النوع   على  القائم  العنف  في  املتمثلة  املزدوجة  للجائحة 

اإليدز. 
وفي الهند تدعو احلملة الرائدة، بيل باجاو («دق الناقوس»)، الرجال والفتيان إلى اتخاذ موقف   •
مناهض للعنف املنزلي. وبفضل الدعم الذي قدمه صندوق األمم املتحدة االستئماني، تواصلت 
احلملة مع املاليني من الناس عن طريق اإلعالنات التلفزيونية واإلذاعية، واإلعالنات املطبوعة، 
والقوافل السينمائية املتنقلة، ومدونات اإلنترنت، وحملة التواصل االجتماعي. وفي نيسان/

أبريل ٢٠٠٩، فازت احلملة باجلائزة األولى في أشهر مهرجان لإلعالنات التجارية في الهند.
مع  للعمل  االستئماني  املتحدة  األمم  صندوق  قدمها  منحة  أفضت  وإكوادور،  بوليفيا  وفي   •
لالعتبارات  املراعية  للخدمات  جديد  منوذج  وضع  إلى  األصلية  للشعوب  احمللية  اجملتمعات 

الثقافية لصالح النساء الناجيات من العنف. 
وفي جمهورية الكونغو الدميقراطية، متكنت ٥٠٠ ١ ناجية من العنف اجلنسي، رُبعهن حامالت   •
لفيروس نقص املناعة البشرية، من اللجوء في نهاية املطاف إلى نظام العدالة بفضل منحة 

لصندوق األمم املتحدة االستئماني.
وفي حي فقير من أحياء القاهرة، مبصر، أتاحت منحة لصندوق األمم املتحدة االستئماني إنشاء   •

مركز جامع للخدمات يزود الناجيات باملساعدة القانونية والطبية والنفسية.
وفي املغرب، تدعم منحة من صندوق األمم املتحدة االستئماني العمل على احلد من التمييز   •
القانوني حلماية حقوق  اإلطار  تعزيز  وعلى  البيوت،  وخادمات  العازبات  األمهات  والعنف ضد 

اإلنسان الواجبة لهن.
وفي منطقة كييف بأوكرانيا، أسهم الدعم املقدم من صندوق األمم املتحدة االستئماني في   •

زيادة استدعاءات الشرطة ملرتكبي العنف ضد النساء والفتيات إلى خمسة أضعاف.

منـذ إنشاء صندوق األمـم املتحـدة االستئماني، قدَّم الصنـدوق املساعـدة 
ملا يزيد على ٣٠٠ مبادرة فيما يربو على ١٠٠ بلد وإقليم. 
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