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 المجلس االقتصادي واالجتماعي  الجمعية العامة

 لجنة وضع المرأة  مجلس حقوق اإلنسان
 والستون الدورة السادسة    الدورة الخمسون 

 2022آذار/مارس  25- 14  2022تموز/يوليه   8 -حزيران/يونيه   13
 )ج( من جدول األعمال المؤقت*  3البند    من جدول األعمال 2البند 

اإلنسننننان  التقرير السنننننوي لماوم اامم المتادة السننننامي لاقوق  
 وتقريرا الماوضية واامين العام 

متناععنة الممتمر العنالمي الراعع المعني عنالمرأة والندورة االسنننننننننت ننا ينة   
: 2000ال ننال ننة والع نننننننننرين للجمعيننة العننامننة المعنونننة  المرأة عننام  

المسنننننننننناواة نين الجنسنننننننننين والتنميننة والسننننننننن م  ي القرن الانادي  
الجنسناني وأوضناا المرأة ومسنا    والع نرين:: تعميم مراعاة المنوور  

    نرنامجية 
تقرير هيئة اامم المتادة للمسننننناواة نين الجنسنننننين وتم ين المرأة عن أن ننننن ة   

صنندوق اامم المتادة االسنتئماني لدعم اإلجراتاا المتخ ة للقءنات علل العن  
 ضد المرأة 

  
 م كرة من اامين العام  

 موجز  
يح ل طيه، إلى لجنة وضــــــــــــــ  المراة ومج،  حرور ا ن ــــــــــــــان، تررير يتشــــــــــــــرب األم ن ال ا    ن  

األمم المتحدة ل،م ـــــــاواة ن ن الجن ـــــــ ن وتمئ ن المراة )ه ئة األمم المتحدة ل،مراة( عن انشـــــــ ة  ـــــــندور   ه ئة
المتحدة االســــــتئمان  لدعم ا جراماخ المتقضة ل،رىــــــام ع،ى ال ن  ضــــــد المراة، الضا ا عد  امت اال لررار   األمم

 .50/166لجمعية ال امة ا

  

  

 

 * E/CN.6/2022/1. 

https://undocs.org/ar/A/RES/50/166
https://undocs.org/ar/A/RES/50/166
https://undocs.org/en/E/CN.6/2022/1


 
A/HRC/50/30 

E/CN.6/2022/9 

 

2/20 21-18924 

 

 مقدمة  -   أوال  

 ـندور األمم المتحدة االسـتئمان  لدعم ا جراماخ المتقضة ل،رىـام ع،ى ال ن  ضـد المراة هو آلية  - 1
ــام وال تياخ  ــد الن ــــ عالمية مت ددة األطراب لترديم المنح توفر الدعم الالز  ل،جهود الرامية إلى من  ال ن  ضــــ

ــ ته الجمعية ال امة ف  عا   ، وتتولى إدارته ه ئة األمم المتحدة 50/166، ف  قرارها 1996وإنهائه. وقد انشــــــ
ل،م ــــــاواة ن ن الجن ــــــ ن وتمئ ن المراة نيا ة عن منمومة األمم المتحدة. ويتولى الاــــــندور االســــــتئمان  جم  

الن ــــام وال تياخ ومن ه التاــــدا ل، ن  ضــــد   األموال وتوزي ها دعما ل،مشــــاري  المت ددة ال ــــنواخ الرامية إلى
ــ  الروا الضا تردمه  ــ ـــ ــتئمان  من الدعم المؤســـ ــندور االســـ ــت  د الاـــ ــام ع،يه ف  نهاية الم اب. وي ـــ والرىـــ

األمم المتحدة ل،مراة ومئاتبها ا ق،يمية والمت ددة الب،دان والر رية، وي مل  شــئل وق م م  ســائر منمومة   ه ئة
 .( 1) ل،برنامج المشتركة ن ن الوكاالخالمتحدة عن طريم لجنته االستشارية  األمم

وتتم ل الرؤية ال وي،ة األجل ل،اـندور االسـتئمان  ف  عالم من التىـامن ال الم  تعيي  يه جمي   - 2
الن ـام وال تياخ دون الت ر  ألا كـئل من اكـئال ال ن  ويتمت ن  حرور ا ن ـان المئ ولة لهن ويمارسـنها.  

ــى هضع الرؤية م  الرانون ال ــان  والرواعد المت م ع، ها  وتتماكــــــــ ــان والرانون الدول  ا ن ــــــــ دول  لحرور ا ن ــــــــ
و ـــــــئول وضـــــــ  الم اي ر ع،ى الاـــــــ د ال الم  وا ق،يم  والوطن . ويهدب عمل الاـــــــندور االســـــــتئمان   

، وهو الرىـــام ع،ى جمي  اكـــئال  2-5الم ـــاهمة ف  تحر م اهداب التنمية الم ـــتدامة، وال ســـيما الهدب  إلى
ــام وال تياخ ف  المجال ن ال ا  والقاف،  ما ف  ذلر االتجار  السشـــــــر واالســـــــت الل ال ن  ضـــــــد جمي    الن ـــــ

 الجن   وغ ر ذلر من انواع االست الل.

ويب ن هضا التررير، الضا ا عّد لترديمه إلى لجنة وض  المراة ف  دورتها ال ادسة وال ت ن وإلى مج،    - 3
دور االســـتئمان  وإنجازاته والجهاخ الم ـــت  دة من منحه ف   حرور ا ن ـــان ف  دورته القم ـــ ن، ت ق ر الاـــن 

 . 2021عا  

مشــــــروعا تهدب إلى من   157وخالل ال ــــــنة، ادار الاــــــندور االســــــتئمان  حافمة منح تت ل  من  - 4
م، ون   74,7ن،دا وإق،يما ف  خم  مناطم،  منح ن،غ مجموعها    68ال ن  ضد الن ام وال تياخ والتادا له ف   

( من ف  المائة  59جهاخ الم ــــــــــت  دة من المنح ه  منمماخ المجتم  المدن   األســــــــــاس، وغالب تها ) دوالر. وال 
 .( 2) منمماخ حرور المراة )انمر الشئل األول(

ــمبر  - 5 ــتئمان  حئوماخ  2021وحتى كانون األول/دي ــ ــندور االســ ــاهم ن ف  الاــ ، كان من ن ن الم ــ
ين داد وتوباغو، وال ويد، وسوي را، وكازاخ تان، وكندا، وليقتنشتاين،  استراليا، وإسرائ ل، والمانيا، وايرلندا، وتر 

والمم،كة المتحدة لبري انيا ال ممى وايرلندا الشمالية، والنم ا، وهن اريا، وهولندا، والوالياخ المتحدة األمريئية.  
ــترالي  ــا من ال،جان الوطنية التا  ة له ئة األمم المتحدة ل،مراة ف  اســــــــــ ــ،ندا، وق د  الدعم ايىــــــــــ ا، والمانيا، وآي ــــــــــ

 __________ 

الاــــ  د ال الم  الجهاخ التاليةو م وضــــية األمم المتحدة لحرور  ، ضــــمت عىــــوية ال،جنة االســــتشــــارية ل،برنامج ع،ى 2021ف  عا    (1) 
ا ن ـــــــــان  وبرنامج األمم المتحدة ا نمائ   و ـــــــــندور األمم المتحدة ل، ـــــــــئان  ومنممة األمم المتحدة ل،  ولة  وه ئة األمم المتحدة  

ل المية. وضــــمت ايىــــا منمماخ حئومية دولية ل،م ــــاواة ن ن الجن ــــ ن وتمئ ن المراة )ه ئة األمم المتحدة ل،مراة(  ومنممة الاــــحة ا
وخبرام آخرين ع،ى الاــــــــــــــ ـ دين ال ـالم  والمـ دان ، ومنهم مم ،ون عن مركز تنمـية الـردراخ اللـيادـية ل،مراة ع،ى الاــــــــــــــ ـ د ال ـالم ،  

 ومنممة الم اواة اآلن، ومج،  السحوث ال بية ف  جنوب افريليا.

ف  المائة(، والمنمماخ غ ر الحئومية الدولية    10لة ما ي، و منمماخ حرور ا ن ـــــــــان )تشـــــــــمل األنواع األخرظ من المنمماخ الممو  (2) 
ــئل    2ف  المائة(، ومنمماخ األكـــــــــــــقاف ذوا ا عاقة )  4ف  المائة(، والمنمماخ الت  تركز ع،ى التنمية )  10) ف  المائة(، وتشـــــــــــ

 ف  المائة من المنح. 1األنواع األخرظ من المنمماخ اقل من 
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وال ـويد، والمم،كة المتحدة لبري انيا ال ممى وايرلندا الشـمالية، والنم ـا، وهولندا، والوالياخ المتحدة األمريئية،  
واليا ان، وكـــــــرارة مسادرة ت ـــــــ،يت الىـــــــوم ن ن االتحاد األوروب  واألمم المتحدة، ومن الشـــــــركام،  ما ف  ذلر 

ــة الق وة الواظية، ومنمم ــ ــ ــركة مؤســ ــركة مارا كاا، وكــ ــة مارا كاا، وكــ ــ ــ ــتربل ندون عن ، ومؤســ ة م ــ
 سوكو، ومنممة الن ام المنا راخ ل، ال  التا  ة لألمم المتحدة، و ندور وي، برينغ الق را.

  1996ال ــنة القام ــة وال شــرين ل،اــندور االســتئمان ، الضا انشــ  ف  عا     2021و ــادب عا   - 6
ن ومنهاج عمل نيج ن. وخالل ت،ر ال ترة، قد  الاــندور االســتئمان  الدعم ف  اســتجا ة مساكــرة العتماد إعال

مشـــــــــاري  من ار ر المشـــــــــاري  الواعدة وال الية الجودة لمن  ال ن  ضـــــــــد الن ـــــــــام وال تياخ  609لما مجموعه 
  1997مشــروعا ف  عا   36من   -والتاــدا له وإنهائه، ح ش كــهد كل عا  زيادة ف  عدد المشــاري  المدارة  

 .2021مشروعا ف  عا   157 إلى

وقد نمت كــراراخ الاــندور االســتئمان  م  المجتم  المدن  ف  جمي  انحام ال الم نموا كب را ع،ى  - 7
م، ون  72إلى   1997دوالر ف  عا    800 000مر ال ن ن، ح ش ارت  ت الليمة ا جمالية ل،منح المدارة من 

. وإن توا ــــل الاــــندور االســــتئمان  الواســــ  الن ار، الضا 2021دوالر ف  حافمة المنح المدارة  ح،ول عا  
ط،ب مرد  من منمماخ المجتم  المدن ، يتيح   2 000يتج،ى ف  ال ،ب ال ـنوا الم ـتمر، م  ما يررب من 

ــتوظ القبرة والم رفة   ــ  ن لمنمومة األمم المتحدة، ودعم ورف  م ـ ــركام المح،  ن والوطن  ن الرئي ـ له تحديد الشـ
 ع،ى الممارسة لتوجيه النما  ا يئولوج   ش ن إنهام ال ن  ضد المراة.  الرائمت ن

ــ ه كيانا يرد  المنح ع،ى ن ار منمومة األمم المتحدة ويتقاــــــ   - 8 ــتئمان ، نو ــــ ــندور االســــ والاــــ
ــ  د منمومة األمم المتحدة وخارجها، تجم   ف  ــرارة ع،ى  ــــــ ــد المراة، هو آلية لت زيز الشــــــ إنهام ال ن  ضــــــ

مجتم  المدن  والدول األعىــام ل، مل الجماع  نروا التمئ ن المتسادل. وي ــهم عمل الاــندور  كــركام من ال
ف  التزاماخ إ ــــــالا منمومة األمم المتحدة ا نمائية  شــــــ ن تح ــــــ ن التن ــــــ م من اجل تحر م خ ة التنمية 

 وتحر م اهداب التنمية الم تدامة. 2030الم تدامة ل ا  

ــنواخ الـــــــــــــــــــ  - 9 ــية،  ما ف  ذلر خالل ازمة مر  ف روس كورونا )روف د  25ونتائج ال ــ (،  19-الماضــ
ــية ف  جمي  انحام ال الم، تب ن نوضــــــوا  الت  ــياســــ كــــــم،ت االســــــتجا ة ل،كوارث ال بيعية واالضــــــ را اخ ال ــــ

ــت  دة من المنح  ان ــتجا ة ل،جهاخ الم ـ ــ  فريد يمئنه من التكيب واالسـ ــتئمان  ال يزال ف  وضـ ــندور االسـ الاـ
ن اجل من  ال ن  ضـــــد الن ـــــام وال تياخ وإنهائه. وقد اســـــت ركـــــد  المجموعة ال ريدة من القبراخ  الت  ت مل م

 .2025-2021الاندور ف   ياغة اتجاهه االستراتيج  ل، ترة  ف 
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 الشئل األول

 2021حا وة منح الصندوق االستئماني لعام    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 . الحدود واألسمام المب نة ف  القري ة اعالع، وال الماخ الم تقدمة ف ها، ال ت ن  ان األمم المتحدة تررها او ترب،ها رسميا  و مالحمة  
 

 2021السياق  ي عام  -  ثانيا  

جائحة طال  وه    -ال يزال ال ن  ضـــــــد الن ـــــــام وال تياخ ار ر انتهاراخ حرور ا ن ـــــــان انتشـــــــارا   - 10
امدها وتت اقم اكـئالها ومماهرها ال ديدة ف  اوقاخ األزماخ. وف  الواق ، فنن ارقا  انتشـار ال ن  ضـد الن ـام  

اا  - 2018عن منممة الاـــحة ال المية، والت  اســـتندخ إلى نياناخ عا    2020وال تياخ الاـــادرة ف  عا   
اردخ ان امراة واحدة من كل   - 19-ئحة كوف دقبل االرت اع الاـــاري ف  ال ن  ضـــد الن ـــام   ـــبب ت ق ر جا

ــ ر او غ رع،  ــ  من جانب ال شــــــــ ــت ل، ن  البدن  او الجن ــــــــ ــام ف  جمي  انحام ال الم قد ت رضــــــــ قالث ن ــــــــ
 .( 3) يش ر إلى ان م توياخ ال ن  ال تزال مرت  ة  شئل مر،م وان المئاسب ف  مجال حرور المراة هشة مما

المت ددة والمتداخ،ة ع،ى الاـــــــــــــ  د ال الم ، وهو ما يتج،ى نوضـــــــــــــوا ف  آقار وم  تزايد األزماخ  - 11
ــام وال تياخ وتزيد من م دالخ ال ن  19-روف د ــبها الن ــ ــياقاخ المت  رة   ــــرعة الحرور الت  تكت ــ ، تهدد ال ــ

ــام وال تياخ، وكضلر  19-، وا ـــل كوف د2021ضـــدهن وكـــدته ومماهرع. وف  عا    طرا تحدياخ عميرة ل،ن ـ
ــئة عن تر يم اجرته مؤخرا ه ئة األمم المتحدة ل،مراة ل دة ن،دان لمنم ماخ حرور المراة. واردخ البياناخ الناكـــــــــــ

ع،ى ال ن  ضــــــــــد المراة،  اســــــــــتقدا  منهجياخ مبتكرة عن   د، حدوث زيادة ف  هضا  19- شــــــــــ ن اقر كوف د
. وبا ضــــــــــــــافة إلى ذلر،  ( 4) رظ جاريةال ن  ف  اوكرانـيا وتاي،ـند والكـام رون وك نـيا  وال تزال هـنال تر يمـاخ اخ

 __________ 

ــندور  (3)  ــد المراة،     ـ ــام ع،ى ال ن  ضـ ــتئمان  لدعم ا جراماخ المتقضة ل،رىـ ــنوا ل ا   األمم المتحدة االسـ  عاما  25و  2020التررير ال ـ
 https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20متـــاا ع،ى الرا ت التـــال و    ع،ى تـــ ســــــــــــــي  الاــــــــــــــنـــدور 

untf/images/2021/annual%20report%202020/un%20trust%20fund%20to%20evaw_annual%20report

%202020.pdf?la=en&vs=4731. 

“، متـاا Emerging data on violence against women confirm a shadow pandemicاألمم المتحـدة ل،مراة،   ه ئـة   (4) 
ــال و   التـــــ الرا ت  -https://data.unwomen.org/features/emerging-data-violence-against-women-confirmع،ى 

shadow-pandemic. 

 ي الما ة:  59 م روعا 157
منوماا حقوق 

 المرأة

 ن،دا 68
 وإق،يما

 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20untf/images/2021/annual%20report%202020/un%20trust%20fund%20to%20evaw_annual%20report%202020.pdf?la=en&vs=4731
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20untf/images/2021/annual%20report%202020/un%20trust%20fund%20to%20evaw_annual%20report%202020.pdf?la=en&vs=4731
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20untf/images/2021/annual%20report%202020/un%20trust%20fund%20to%20evaw_annual%20report%202020.pdf?la=en&vs=4731
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20untf/images/2021/annual%20report%202020/un%20trust%20fund%20to%20evaw_annual%20report%202020.pdf?la=en&vs=4731
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20untf/images/2021/annual%20report%202020/un%20trust%20fund%20to%20evaw_annual%20report%202020.pdf?la=en&vs=4731
https://data.unwomen.org/features/emerging-data-violence-against-women-confirm-shadow-pandemic
https://data.unwomen.org/features/emerging-data-violence-against-women-confirm-shadow-pandemic
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ــد 19-منض ندم جائحة كوف د ــادرة عن ه ئة األمم المتحدة ل،مراة كيب ازداد ال ن  ضــــ ، اظهرخ البياناخ الاــــ
ــام ي رفنهن، ت رضــــن لشــــئل من اكــــئال ال ن  ضــــد  45المراة  وافادخ   ــام   نهن، او ن ــ ف  المائة من الن ــ

. وســــــــــيمل ال ــــــــــيار ال الم  لألزماخ ( 5) تات ن   نها ت رضــــــــــت ل، ن المراة، وافادخ فتاة واحدة من ن ن كل ف
، مـ ل النزاعاخ واألزماخ المتاـــــــــــــــ،ة  المـناي، يؤقر ع،ى عدد اربر من الـناس  19-المتزامـنة إلى جانب كوفـ د

 ويؤقر  شئل غ ر متناسب ع،ى الن ام وال تياخ.

الترديراخ المتح مة إلى ان امراة واحدة واقر هضع األزماخ ع،ى ال ن  ضد المراة ي  ر الر،م  وتش ر  - 12
. وف  جمي  انحام ال الم ( 6) ن ــام مشــرداخ او الجئاخ قد ت رضــت ل، ن  الجن ــ  5ع،ى األقل من ن ن كل  

، وا ــــــــــــــ،ـت منممـاخ المجتم  المـدن  ال مـل نو ــــــــــــــ هـا من اواـئل من يرو  ـ  عمـال ا غـاـقة 2021ف  عـا   
عد ف  ال ن  ضـــد الن ـــام وال تياخ. وتب ن الدروس الم ـــت ادة مواجهة األزماخ وما يرتست نضلر من تاـــا ف 

ــائـية ع،ى التكيب والمروـنة اســــــــــــــتجـاـ ة ل،مروب    19-من ازمـة كوفـ د قـدرة المجتم  المـدن  والمنممـاخ الن ــــــــــــ
المت  رة   ـرعة، م  قدرتها ع،ى الح ا  ع،ى القدماخ الح وية ل،ناجياخ وضـمان اسـتمرار الترك ز ع،ى إنهام 

 .( 7)  ام وال تياخال ن  ضد الن 

وع،ى النحو المب ن اعالع، تؤقر األزماخ المتزامنة الجارية ت ق را سـ،بيا ع،ى حم الن ـام وال تياخ ف   - 13
العيي دون عن . وتشــــــــــمل هضع األزماخ اآلقار ال وي،ة األجل ل،كوارث ال بيعية والكوارث الت  من  ــــــــــن  

 ــــت  دة من منح الاــــندور االســــتئمان  دورا رئي ــــيا ف   ا ن ــــان، م ل النزاعاخ والحروب. وادخ الجهاخ الم
وكي ت عم،ها لىمان سالمة الناجياخ من ال ن  وموظ  هم ع،ى  2021نما  الت هب واالستجا ة طوال عا  

ــب ل   ــتمر وال ويل األمد لألزماخ. ف ،ى ســ ــبب ال ا   الم ــ ــوام. ن د انه ال تزال هنال تحدياخ  ال ة   ــ حد ســ
لزلزال مدمر، ت ــــــبب ف  اضــــــرار واســــــ ة الن ار، والحم    2021ف  آب/اغ ــــــ    الم ال، ت رضــــــت هايت   

اضـرارا   نشـ ة مسادرة  من اجل التنمية ال ادلة ف  هايت “ الت  تىـ ،  نها جهة م ـت  دة من منح الاـندور  
االســــــــتئمان . ومن خالل الت ديالخ الت  اجريت من جانب الجهة الم ــــــــت  دة من المنحة والمرونة من جانب  

اـــندور االســـتئمان ، انشـــ خ المنممة  ـــندوقا ل، وارو مئنها من توزي  طرود غضائية وم ـــت،زماخ  ـــحية  ال
ــام من  150ع،ى  ــتان، تواجه جهود منممة ن ـ ــن ل، ن . وف  اف ان ـ ــام ذواخ ا عاقة ال،وات  ت رضـ من الن ـ

ا المراة ف  ال انم. وعانت اجل الن ام األف انياخ انرال ا عني ا ل،وض   يما يت ،م  الحرور الت  حا،ت ع، ه
المنممة من وق  وت   ل اعمالها الرامية إلى من  ال ن  ضد المراة ف  المجتم اخ المح،ية ل،مشردين داخ،يا 
ــدا له. وقالت مم ،ة ل،منممةو  إن كل ما ن ،سه كمنممة لحرور المراة هو ان تمنح المراة   والالجئ ن، والتاــــــــ

 م لجمي  السشر الحاول ع، ها“.األف انية الحرور األساسية الت  يح

 __________ 

“، Measuring the shadow pandemic: violence against women during COVID-19ه ئة األمم المتحدة ل،مراة،    (5) 
ــال و   الرا ت التــ -https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/Measuringمتــــاا ع،ى 

shadow-pandemic.pdf. 

 (6) Alexander Vu and others, “The prevalence of sexual violence among female refugees in complex 

humanitarian emergencies: a systematic review and meta-analysis”, PLoS Currents Disasters, 18 March 

2014, ed. 1 متاا ع،ى الرا ت التال و ،http://currents.plos.org/disasters/index.html%3Fp=11337.html. 

 COVID-19 and the impact on ــــندور األمم المتحدة االســــتئمان  لدعم ا جراماخ المتقضة ل،رىــــام ع،ى ال ن  ضــــد المراة،    (7) 

civil society organizations: working to end violence against women and girls “   (.  2020)ن ويورل، اي،ول/ســبتمبر
-https://untf.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/six-months-ofال و  متـــاا ع،ى الرا ت التـــ

global-pandemic-covid19-impact-on-violence-against-women-and-frontline-organizations. 

https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/Measuring-shadow-pandemic.pdf
https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/Measuring-shadow-pandemic.pdf
http://currents.plos.org/disasters/index.html%3Fp=11337.html
https://untf.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/six-months-of-global-pandemic-covid19-impact-on-violence-against-women-and-frontline-organizations
https://untf.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/six-months-of-global-pandemic-covid19-impact-on-violence-against-women-and-frontline-organizations
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وســـيمل ت زيز الت هب واالســـتجا ة لألزماخ المت  رة والناكـــئة الت  تولد ت  راخ ســـري ة ف  ال ـــيار  - 14
امرا محوريا ل مل الاــــندور االســــتئمان  والدعم المرد  إلى الجهاخ الم ــــت  دة من المنح لتي ــــ ر قدرتها ع،ى 

 التكيب والامود.

  
 2025- 2021الخ ة االستراتيجية للاترة  -  ثال ا  

ــتئمان  ل، ترة  - 15 ــندور االســــــــ ــتراتيجية ل،اــــــــ ــتند الق ة االســــــــ إلى النتائج والدروس   2025-2021ت ــــــــ
ــت ادة ع،ى مدظ تاريقه الضا دا   ــتراتيجية   25الم ــــــ ــنواخ القم  من خ ته االســــــ عاما  وع،ى إنجازاخ ال ــــــ

تح، ل ال ــــــــيار الحال  والم ــــــــائل الناكــــــــئة، كما حددتها   وكضلر ع،ى  2020ال ــــــــا رة، الت  انتهت ف  عا   
وتحررت منها الجهاخ الم نية الرئي ــية،  ما ف  ذلر ال،جنة االســتشــارية ل،برنامج التا  ة ل،اــندور، من خالل  

والنتائج المرجوة منها م  المسادراخ    2025-2021عم،ية تشــــــــــــاور. وتتماكــــــــــــى الق ة االســــــــــــتراتيجية ل، ترة  
ــتركة ن ن وك ــية وعمل ه ئة األمم المتحدة ل،مراة ع،ى إنهام المشــ ــتركة الرئي ــ االخ األمم المتحدة والبرامج المشــ

ــام وال تياخ، وت ـــــهم ف  ذلر إســـــهاما مساكـــــرا، وه  خ ة طموحة وتقىـــــ  لتوف ر الموارد  ــد الن ـــ ال ن  ضـــ
 والتمئ ن المؤس  .

الم ت  دة من منح الاندور االستئمان   واظهر تح، ل لنتائج الدورة االستراتيجية ال ا رة ان الجهاخ   - 16
. وكــم،ت ت،ر الجهاخ الت   ( 8) م، ون كــق ، م ممهم من الن ــام وال تياخ 54,6و ــ،ت إلى ما ال يرل عن 

م، ون امراة وفتاة اسـت دن مساكـرة من القدماخ وانشـ ة التمئ ن والحماية    1,6تم الو ـول إل ها ما ال يرل عن  
من النـاجيـاخ من ال ن ، إضـــــــــــــــافـة إلى عنـا ــــــــــــــر الت   ر،    150  000من ال ن ،  مـا ف  ذلـر ار ر من  

 والمئ، اخ  المها ، و احساخ الحرور، والمشاركاخ ف  المشاري ، والمت،لياخ ألنش ة التوظية.

،  2020-2015وكــــــم،ت النتائج الرئي ــــــية والدروس الم ــــــت ادة من الق ة االســــــتراتيجية ال ــــــا رة،  - 17
خدماخ مح،ية ت ــــــــتند إلى المسادو الن ــــــــوية ل،ن ــــــــام وال تياخ الالت  ي ان ن من اكــــــــئال  الحاجة الم،حة إلى 

. وســــــــــــــ ى ال ـديد من الجهـاخ الم ــــــــــــــت ـ دة من المنح إلى التاــــــــــــــدا ( 9) متـراط ـة ومت ـددة من الرم  والتم  ز
يؤكد اهمية ل، ـ،وكياخ الىـارة، ن د انه مازال من الاـ ب ت   ر الم اي ر الراسـقة ف  فترة قالث سـنواخ، مما 

 مراعاة الوقت والتمويل األساس  والمرن لت زيز الحركاخ الن ائية.

ــام وجهود المجتم  المدن  الرامية إلى  - 18 ــد نتجارب الن ــ ــتركــ ــتئمان  ي ــ ــندور االســ وســــيمل عمل الاــ
ــام والناجياخ، والقبرة والم رفة الت  ولدها ال ــام وال تياخ، واالعتراب ندور الن ــ ــد الن ــ مجتم  إنهام ال ن  ضــ

المدن  ومنمماخ حرور المراة، واهمية إقامة عالقاخ تمئ ن متسادل م  ا ــــحاب الماــــ،حة الرئي ــــ  ن. ومن 
خالل التمويل ال ويل األجل والمرن، سـيمئن الاـندور المزيد من منمماخ المجتم  المدن  ومنمماخ حرور  

ال تياخ، إلى جانب دعم االســـــــتدامة  المراة من تن  ض مسادراخ قائمة ع،ى ال ،ب  نهام ال ن  ضـــــــد الن ـــــــام و 
 البرنامجية والردرة التنميمية ع،ى الامود.

 __________ 

و  2016عدد األكــــــقاف الم ــــــت  دين من المشــــــاري  الت  تىــــــ ،  نها الجهاخ الم ــــــت  دة من منح الاــــــندور االســــــتئمان  ســــــنوياو  (8) 
 .31 071 058و 2020  3 010 386و 2019  7 885 356و 2018  6 362 155و 2017  6 279 168

ــام ع،ى  (9)  ــتئمان  لدعم ا جراماخ المتقضة ل،رىـ ــندور األمم المتحدة االسـ ــد المراة،   ـ ــتراتيجية ل، ترة  ال ن  ضـ ،  2025- 2021الق ة االسـ
ــ و   ــالـ ــتـــــ الـ ــت  ــرا ـ الـ ــى  ــ،ـ عـ ــاا  ــتـــــ  /https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20untf/images/2021مـ

strategic%20plan%202021/2021strategic%20planfinal%20002compressed.pdf?la=en&vs=1907. 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20untf/images/2021/strategic%20plan%202021/2021strategic%20planfinal%20002compressed.pdf?la=en&vs=1907
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20untf/images/2021/strategic%20plan%202021/2021strategic%20planfinal%20002compressed.pdf?la=en&vs=1907
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20untf/images/2021/strategic%20plan%202021/2021strategic%20planfinal%20002compressed.pdf?la=en&vs=1907
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20untf/images/2021/strategic%20plan%202021/2021strategic%20planfinal%20002compressed.pdf?la=en&vs=1907
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وبا ضـافة إلى ذلر، سـي زز الاـندور إنتاج الم رفة وتسادلها وت ،مها ع،ى نحو ت اون  وكـامل،  - 19
م  وســــي ــــ ى إلى ضــــمان ان يئون ل،م رفة الت  ينتجها المجتم  المدن  ومنمماخ حرور المراة والت ،م الرائ 

الممارســـــــــة  شـــــــــ ن إنهام ال ن  ضـــــــــد الن ـــــــــام وال تياخ اقر متزايد ف  إعال  منمومة األمم المتحدة   ع،ى 
 والشركام الرئي   ن.

وتتماكــــى الق ة االســــتراتيجية ل،اــــندور االســــتئمان  م  الق ة االســــتراتيجية له ئة األمم المتحدة  - 20
. وتشـــــــــئل 5لتنمية الم ـــــــــتدامة، وتحديدا الهدب ، وت مل من اجل تحر م اهداب ا2025-2022ل،مراة ل، ترة 

الق ة االســــــــتراتيجية ل،اــــــــندور االســــــــتئمان ،  اعتسارها تدخال ف  الق ة االســــــــتراتيجية له ئة األمم المتحدة 
ــد المراة ف  جمي  انحام منمومة األمم  ــية لت زيز جهود التن ــــ م  نهام ال ن  ضــ ــ ــ ل،مراة، نر ة دخول مؤســ

م  المدن ،  ما ف  ذلر من خالل ائتالب عمل ج ل الم ــــــــــــاواة ف  مجال إنهام المتحدة وم  كــــــــــــركام المجت 
 ال ن  الجن ان .

وســ وا ــل الاــندور االســتئمان  تمويل التدخالخ ف  إطار قالقة مجاالخ ل،نتائج ه و )ا( تح ــ ن  - 21
)ب( تح ــ ن من   حاــول الن ــام وال تياخ ع،ى القدماخ األســاســية والم مونة والمالئمة والمت ددة الر اعاخ   

ال ن  ضـــــــد الن ـــــــام وال تياخ من خالل الت   راخ ف  ال ـــــــ،وكياخ والممارســـــــاخ والمواق   )ج( زيادة ف الية  
 التشري اخ وال ياساخ وخ ت ال مل الوطنية ونمم الم املة.

، اط،م الاــــــــــــــنـدور  2025-2021وخالل ال ــــــــــــــنـة األولى من تن  ـض الق ـة االســــــــــــــتراتيجيـة ل، ترة   - 22
ــتئمان    ــد المراة ف  اوقاخ  االســ دعوته القام ــــة وال شــــرين لترديم مرترحاخ، م  الترك ز ع،ى إنهام ال ن  ضــ

األزماخ. وت تمد الدعوة إلى ترديم مرترحاخ نهجا مت دد الجوانب يركز ع،ى من  ال ن  ضــد الن ــام وال تياخ 
ــتدامة البرنا مجية ف  ن ئاخ ســـري ة الت  ر المهمشـــاخ وإنهائه، م  إيالم اهتما  خاف ل،مرونة التنميمية واالسـ

 ع،ى منمماخ حرور المراة. 19-وم ردة، وه  تدمج الدروس الم ت ادة من اقر جائحة كوف د

  
االسنننننننننتجناعنة للعن  المرت ت عناالمناا: تعلم الندرو  المسنننننننننتانادة من ألمنة  -   راععا  

 19- كو يد 

 ة لحماية الن ــام وال تياخ وا ــ،ت الجهاخ الم ــت  دة من منح الاــندور االســتئمان  تك يب األنشــ  - 23
. وتب ن الدروس  19-الناجياخ من ال ن ، وت ديل تن  ض المشــــــــــاري  ف  ســــــــــيار التحدياخ الت  ي رحها كوف د

الم ــت ادة ونتائج التكيب كيب ت ــتج ب منمماخ المجتم  المدن  ومنمماخ حرور المراة ف  ســياقاخ ســري ة 
ــام وال تياخ.   وافادخ منمماخ المجتم  المدن  ومنمماخ حرور المراة   نه الت  ر لك  تمل موارد ح وية ل،ن ــــ

ــتمرة طال امدها وانه قد تم  ــئل متزايد ان اقر الجائحة ينس   ان ينمر إليه ع،ى انه ازمة م ــ ــح  شــ من الواضــ
والم ــــترب،ية، . وت ــــتركــــد هضع الرؤظ  الجهود المبضولة ل،تاــــدا ل،تحدياخ الحالية ( 10) اســــتقالف دروس  يمة

وست تند هضع الجهود إلى الت ديالخ والردرة ع،ى الامود ف  المنممة والتمويل األساس  والمرن الضا ات مت  
 .19- ه استجا اخ الاندور االستئمان  لكوف د

 __________ 

 COVID-19 and the impact on ـندور األمم المتحدة االسـتئمان  لدعم ا جراماخ المتقضة ل،رىـام ع،ى ال ن  ضـد المراة،    (10) 

civil society organizations: working to end violence against women and girls.“ 
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ــ ن تك يب  - 24 ــ،ة  شـــ ــتقالف الدروس ذاخ الاـــ ــا رة الســـ ــاري  ال ـــ ــتئمان  المشـــ ــندور االســـ وح،ل الاـــ
جموعـة من األزمـاخ. وظهرخ   ا المالحمــاخ واالتجــاهـاخ ال ــامـة الت  كـانـت المشـــــــــــــــاري  ف  مواجهــة م

تن بم ع،ى ما ســـــبم من ازماخ طبيعية وازماخ ت ـــــبب ف ها ا ن ـــــان، وا درجت ايىـــــا وتم االســـــتركـــــاد نها 
. وع،ى سب ل الم ال، ك  را ما تؤدا األزماخ إلى زيادة ال ن  ضد الن ام وال تياخ، 19-االستجا ة لكوف د ف 

األمر الضا غالسا ما يرتست  نغالر القدماخ، م ل المدارس، مما يؤدا ندورع إلى زيادة خ ر ال ن  الجن ــ  
وغ رع من اكـــــــئال ال ن  ضـــــــد الن ـــــــام وال تياخ، م ل الزواج المسئر والر ـــــــرا. واقرخ ايىـــــــا عواقب اخرظ  

 ال ن  ضد الن ام وال تياخ. لألزماخ، م ل الىائرة االقتاادية والتشرد والت كر االجتماع ، ع،ى انتشار

ــول   - 25 ــ وـبة اربر ف  الو ــــــــــــ و يمـا يت ،م  منممـاخ المجتم  المـدن ، ك  را مـا ت ن  األزمـاخ  ــــــــــــ
الن ـــــــــــــــام وزيـادة ال ،ـب ع،ى القـدمـاخ، وغـالسـا مـا يئون ذلـر نتيجـة لتحويـل الموارد من اجـل م ـالجـة  إلى 

د المنمماخ إمئانية الو ـــــــــول إلى امارن  األزمة. وقد يحدث ايىـــــــــا ت خ ر ف  إنجاز المشـــــــــاري ، وقد ت ر
ال مل لالضــــــ الع   عمالها، وقد تىــــــ ر إلى مواجهة اقر ســــــ،ب  ع،ى امن الموظ  ن وضــــــ   الردراخ  

 المؤس ية ل،شركام المن ضين المح،  ن.

وكي ت منمماخ المجتم  المدن  عم،ياتها لتوف ر ا غاقة والدعم ال وري ن ل،ن ـام وال تياخ، األمر  - 26
ــتجا ة   الضا ــت ادة كجزم من االســ ــاهمت الدروس الم ــ ــام. وقد ســ ــمان ســــالمة الن ــ ك  را ما وفر مدخال لىــ

ــاعدة ف  الو ــــــول إلى ا نترنت    -  19- ال ورية لكوف د ــب ل الم ال توف ر الهوات  المحمولة والم ــــ ع،ى ســــ
ــ ب   ســـــــــمة من  ف  مجموعة مرجعية حا   -المحمولة ومراج ة خ ت ال مل وإجرام تر يماخ ســـــــــري ة  والحواســـــــ

وســي ــتمر االعتماد ع، ها. والواق     2021القبراخ الت  اســتركــدخ نها اعمال الاــندور االســتئمان  ف  عا   
ان هضا التح، ل وفر م ،وماخ ف  الوقت المناســـــب لمنمومة األمم المتحدة، وكان  م ا ة نما  ل نضار المسئر 

 . ش ن تزايد ال ن  

اــــندور االســــتئمان  إعادة تنميم جهودها ل ــــد ال  راخ ف  ووا ــــ،ت الجهاخ الم ــــت  دة من منح ال - 27
الدعم الم ــــتدا  والهيئ،  والمجتم    نهام ال ن  ضــــد الن ــــام وال تياخ، الضا ت اقم   ــــبب تحويل القدماخ  

 .19-والدعم من اجل التادا لكوف د

مت  رة  ووا ــــــــ،ت الجهاخ الم ــــــــت  دة من منح الاــــــــندور االســــــــتئمان  التكيب م  ســــــــياقاتها ال - 28
  ــرعة، وذلر م ال  الترك ز ع،ى اســتقدا  التكنولوجياخ المبتكرة ل،و ــول إلى الن ــام وال تياخ. غ ر ان  
الجهاخ الم ــــت  دة من منح الاــــندور االســــتئمان  وا ــــ،ت ا نالت عن ان األقر االقتاــــادا الم ــــتمر  

الجن ـــ  والجن ـــان ، الضا  يؤقر ع،ى الن ـــام، واكـــارخ إلى ازدياد ال ن  ضـــد الن ـــام، وال ســـيما ال ن   
ــا اخ   ــب ل الم ال، افاد م هد تنمية الشـ ــا اخ. ف ،ى سـ ــاحب تدان ر ا غالر الرامية إلى الحد من ا  ـ  ـ
ف  زمسانوا، الممول ف  إطار مسادرة ت ـــــ،يت الىـــــوم،   نه وإن كان قد وا ـــــل الليا  م  كـــــريئه المن ض  

  JASS (Just Associates( Southern Africa  “ــوام رغم    عمال ما ــية ع،ى حد ســـــــ دية وافتراضـــــــ
األقر المـساكـــــــــــــــر ل،جـائحـة هـدد ـ نقرـال كـاهـل الموظ  ن. وكجزم من اســـــــــــــــتراتيج تهـا   ـتدان ر ا غالر، ـفنن 

و ـــــــــــــر،ت خ  ها    19- ل،تقفيب من المقاطر، اســـــــــــــت رضـــــــــــــت الجهة الم ـــــــــــــت  دة نروتوكوالخ كوف د
الرقمية من خالل توف ر الهوات   لالســــتمرارية المؤســــ ــــية. وبا ضــــافة إلى ذلر، عم،ت ع،ى ســــد ال جوة  

الضكية ل،مي ــــــرين المجتم   ن، كما رســــــم نرنامج الت عيم، الضا ارت ــــــب زخما ف  نداية الرب  ال ان  من  
 ال ا ، مالمح نروتوكوالخ الجهة الم ت  دة.
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نهضع الدروس. ف ،ى   2025-2021وي ـتركـد تن  ض الاـندور االسـتئمان  لق ته االسـتراتيجية ل، ترة  - 29
ــرين ال ان / ــتئمان ، ف  دعوته إلى ترديم مرترحاخ، الت  اط،رها ف  تشــ ــندور االســ ــ  الاــ ــب ل الم ال، انشــ  ســ

ــل إلى 2021نوفمبر  ــ  تاــــــ ــاســــــ ــ  رة   21، ننودا لم زانية ال وارو والتمويل األســــــ ف  المائة ل،منمماخ الاــــــ
التكيب ال ــري  ف  ال ــياقاخ  لىــمان الردرة التنميمية لمنمماخ المجتم  المدن  ومنمماخ حرور المراة ع،ى  

ــ  ل ال امة والتكاليب  ــة لتكاليب التشـ ــاـ ــمل ذلر األموال المقاـ ــئل ال ان (. ويشـ ــرعة )انمر الشـ المت  رة   ـ
ف  المائة من التمويل األسـاسـ  ل،منمماخ الاـ  رة الت  ت ،ب   7المساكـرة األخرظ، إضـافة إلى زيادة ن ـبتها  

الاـــــندور االســـــتئمان  ويوســـــ  ن ار نند م زانية الرعاية الضاتية منحا  ـــــ  رة. وبا ضـــــافة إلى ذلر، ســـــ زيد 
دوالر لدعم الجهاخ الم ـــــــت  دة من المنح ف  رعاية الاـــــــحة البدنية وال ر،ية  5  000والجماظية لتاـــــــل إلى 

 لموظ  ها ورفاههم.

خالل  وع،ى الرغم من المروب الاعسة ل، اية، حررت الجهاخ الم ت  دة من المنح نتائج هامة   - 30
الحــاالخ اوجــدخ طرقــا مبتكرة ل، مــل ف  ســـــــــــــــيــار مت  ر. وكــانــت عم،يــاخ التكيب   ال ــا ، وف    ا 
والتدخالخ الت  اجرتها الجهاخ الم ــــــــت  دة متنوعة ومدفوعة  االحتياجاخ والمروب المح،ية. وم  ذلر،  

مية االسـتجا اخ  نرز عدد من المواضـي ،  ما ف  ذلر اهمية التمويل المرن واألسـاسـ . وقد سـاعد فهم اه 
المرنة وال ــــــــــري ة، الت  ترو  ع،ى عالقاخ ال رة، ع،ى ضــــــــــمان قدرة منمماخ المجتم  المدن  الح وية،  

. وـقدمـت عم،ـياخ تك يب  19- ســـــــــــــــيمـا منممـاخ حرور المراة، ع،ى السرـام والتكيب ف  مواجهـة كوفـ د وال
 اـــــورة خا ـــــة ع،ى الحاجة    م اال مرن ا  19- التمويل ف  إطار مسادرة ت ـــــ،يت الىـــــوم اســـــتجا ة لكوف د

 المرونة. إلى 

 
 الشئل ال ان 

 ننود ميزانية التموي  المرن وااساسي للممسساا الصغيرة   

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

  ي الما ة 21 حصة التموي  المرن وااساسي
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 م ادرة تسليت الءوت الم تركة نين االتااد ااوروبي واامم المتادة  -   خامسا  

ــتمر تن  ض   - 31 ــتركة ن ن االتحاد األوروب  واألمم المتحدة، اســــ ــوم المشــــ ــ،يت الىــــ  الت اون م  مسادرة ت ــــ
مشــــــــاري  الاــــــــندور االســــــــتئمان  الممولة ف  إطار المسادرة ف  افريليا جنوب الاــــــــحرام الكبرظ وف  امريئا  

ال المجتم   ــاخ  ــاخ حرور المراة ومنممــ ــاعــ الترك ز ع،ى ت زيز ودعم جمــ م   ــة،  ــة الالت نيــ الم ــــــــــــــتر،ــ ــدن   مــ
من مسادرة ت ـــــ،يت الىـــــوم  نمرية الت   ر“(. وقامت هضع الشـــــرارة ال المية المت ددة ال ـــــنواخ ن ن  6 )النتيجة

  2030االتحاد األوروب  واألمم المتحدة ل،رىــــام ع،ى جمي  اكــــئال ال ن  ضــــد الن ــــام وال تياخ  ح،ول عا  
 -ن،دا ف  افريليا جنوب الاــــــــــــحرام الكبرظ   15ة ف  نتمويل مشــــــــــــاري  ت ن ض ف  ن،د واحد او ف  ن،دان مت دد

إســــــــــــــوات ن  واوغندا وبوروندا وتشــــــــــــــاد وجمهورية الكون و الديمرراطية وجنوب افريليا وزامبيا وزمسانوا وغانا  
األرجنت ن  -وخم ة ن،دان ف  امريئا الالت نية   -والكام رون وكوخ دي وار ول بريا ومدغشرر ومالوا ونيج ريا  

 -وخم ــــة ن،دان ف  امريئا الالت نية    -وا ونيج ريا وجنوب افريليا واوغندا وزامبيا وزيمسانوا  ومدغشــــرر ومال
ــير وهندوراس. وقد مولت ما مجموعه  ــ، ادور وغواتيماال والمئ ـ ــورة اولية ف    35األرجنت ن وال ـ مشـــروعا  اـ
 ن  ض المشروع.افريليا جنوب الاحرام الكبرظ وامريئا الالت نية، وك،ها تجاوزخ اآلن منتا  ت 

جهة إضــا ية من الجهاخ الم ــت  دة من المنح ف   20وقد  الاــندور االســتئمان  الدعم ايىــا إلى  - 32
افريليا جنوب الاــــحرام الكبرظ   موال قدمتها مسادرة ت ــــ،يت الىــــوم ل،نهو   الت زيز المؤســــ ــــ  ل،تاــــدا 

او تك ي هـا، م  الترك ز ع،ى الن ــــــــــــــام لألزمـاخ والح ـا  ع،ى التـدخالخ الرـائمـة  نهـام ال ن  ضــــــــــــــد المراة  
وال تياخ األر ر ت رضـــــا ل،ق ر والمهمشـــــاخ. وت ـــــتقد  الجهاخ الم ـــــت  دة من المنح هضع األموال لموا ـــــ،ة  
التكيب م  األزمة الم ــــــتمرة، وتبتكر عند الىــــــرورة، وغالسا ما تؤدا دورا ح ويا نو ــــــ ها من اوائل من يرو  

جانت إحدظ الجهاخ الم ـــت  دة من المنح )مؤســـ ـــة التىـــامن الدول (   عمال ا غاقة. وف  الاـــومال، اســـت 
الرت اع م ـــــــــتوياخ تشـــــــــويه األعىـــــــــام التناســـــــــ،ية ل ناث وزواج األط ال، عرب إغالر المدارس، من خالل  
ــتئجار مركسة ومئبراخ  ــــوخ   ــول إلى المجتم اخ الريفية، وحافمت ع،ى التساعد البدن  عن طريم اســ الو ــ

 لبش الرسائل.

ــيار خالل جائحة كوف د - 33 ــة  ال ــــــــ ــت  دة من المنح تواجه تحدياخ خا ــــــــ  19-وال تزال الجهاخ الم ــــــــ
الراهنة. وتوفر ال ريرة الت  تكي ت نها الجهاخ الم ـــــت  دة من المنح تنميميا وبرنامجيا م  الجائحة مؤكـــــراخ  

المتزامنة. ف ،ى ســــب ل هامة ل، مل ف  الم ــــتربل ع،ى إنهام ال ن  ضــــد الن ــــام وال تياخ ف  اوقاخ األزماخ 
ــدا لكوف د ــد الموارد ل،تاــ ــت  دة من المنح   ن ضــ ــتجانتها لألزمة،  19-الم ال، افادخ الجهاخ الم ــ عزز اســ

ح ش تاـــــــل الجهاخ الم ـــــــت  دة من المنح إلى ا ـــــــحاب الحرور  نمداداخ ال ضام ولواز  النمافة وغ رها من 
تها التنميمية ع،ى الاــــــمود من خالل تمئ ن طرائم  ال رود ال ارئة، ن نما توجه األموال ايىــــــا لىــــــمان قدر 

 ال مل عن   د.

وف  زمسانوا، احرز مشـروع  تك،م  اـوخ عال“، وهو مشـروع تن ضع المنممة الدولية غ ر الحئومية  - 34
ــد المراة، تردما كب را  ــدا ل، ن  ضـ ــائية ل،تاـ ــواخ الحركاخ الن ـ ــقيم ا ـ  القدماخ ال وظية ف  القارج“ لتىـ

منمماخ المجتم  المدن   الردرة المؤس ية ع،ى تي  ر مسادراخ ت بئة الموارد. وقد  المشروع   ف  ضمان تمت 
منممة من منمماخ المجتم  المدن   شـ ن كيفية ضـمان ان ت ئ  نرامجها ال نا ـر الرئي ـية  15الدعم إلى 

ع،ى ضـرورة اعتماد نهج   ل،م ـاملة االجتماظية، م ل الحرور والح ز والاـوخ وال ـ، ة، وان ت ممها، م  الترك ز 
  19- قائم ع،ى الحرور ف  البرمجة. ووا ـــــل المشـــــروع ايىـــــا التاـــــدا ل،تحدياخ القا ـــــة الت  ي رحها كوف د 

ــ   امراة وفتاة من الناجياخ من ال ن  الجن   او الجن ان  او الماا اخ    روس  900نتوف ر حز  غضائية لـــــــــ
إعاقة. والوض  اسوا  الن سة ل،ن ام وال تياخ ذواخ ا عاقة  نر  المناعة السشرية/ا يدز او الالت  ي ان ن من 

ــت حز   ــهن ل، ن . وق،اــــ ــول إلى نرامج الحماية االجتماظية، ويزيد خ ر ت رضــــ ــت  ن الو ــــ الالت  ال ي ــــ
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األغضية آلياخ التكيب ال ــــــ،بية وســــــ، ت الىــــــوم ع،ى الحاجة إلى تمئ ن الن ــــــام وال تياخ من خالل ســــــبل  
 الم تدامة. العيي

،  الت اون م  كريئتها ف  إق وبيا، را  ة مالذ المراة Ethiopiaid، قدمت مؤس ة 2021وف  عا   - 35
ناجية من  182وتنم تها، وه  منممة ترودها ن ــام، منزال آمنا وخدماخ دعم مهنية ماــممة خاــياــا لــــــــــــــــ 

من  150وتمئنت ال ن . وافادخ جمي  الناجياخ عن تح ـــن ف  الرفاع منض دخولهن المنزل اآلمن ألول مرة، 
ــ ن إنهام ال ن   ــارناخ المنزل اآلمن من إعادة االندماج ف  المجتم . وق د  تدريب ع،ى ننام الردراخ  شــــــــ ســــــــ

من المهن  ن ال ام، ن ف  مجال الت ،يم، الضين افادوا   نهم يشــ رون اآلن  ال رة ف  إحالة   242الجن ــان  إلى 
قىــــــية جنائية،  57وبا ضــــــافة إلى ذلر، تمت متا  ة  حاالخ ال ن  المشــــــتسه ف ها ضــــــد الن ــــــام وال تياخ.

قىــــــــية لمحارماخ جارية.  42اســــــــ رخ خم  قىــــــــايا منها عن احئا   ال ــــــــجن ع،ى مرتكب ها  وتقىــــــــ  
ــ 19-واستجا ة لجائحة كوف د اسرة معيشية ذاخ دخل   30، وفر المشروع ال ضام وم داخ الوقاية الشقاية لـــــــ

ــام ف  المجتم  المح، ــها ن ــــــ ــا راخ ف  المنزل اآلمن ممن يواجهن  35  و  منق ا تراســــــ من المليماخ ال ــــــ
موظ ا من را  ة مالذ المراة وتنم تها من  60تحدياخ كب رة ف  الحاــــــــــــــول ع،ى الدخل. وتمئن ما مجموعه  

، ح ش عززوا قدرتهم التنميمية ع،ى الاـــــمود واســـــتجانتهم  19-موا ـــــ،ة عم،هم   مان، ع،ى الرغم من كوف د
 م  الح ا  ع،ى الدعم والتوظية ل،ناجياخ من ال ن  ضد الن ام وال تياخ. الم تدامة ل،جائحة

ــد  - 36 ــت  دة من المنح ا نالت عن ارت اع حاد ف  ال ن  ضـ ــل الجهاخ الم ـ وف  جمي  المناطم، توا ـ
الن ـــــــــــام وال تياخ. وال تزال الترارير ت  د  ارت اع م دالخ ال ن  المنزل  ف  ســـــــــــيار ا غالر، ف  ح ن ادخ  
عم،ياخ إغالر المدارس إلى ارت اع م دالخ تشــــــــويه األعىــــــــام التناســــــــ،ية ل ناث، وحمل المراهراخ، وزواج 
ــب ل الم ال، افاد احد   ــديدا. ف ،ى ســــــ ــة يت قرن ت قرا كــــــ ــام وال تياخ من ال ئاخ المهمشــــــ األط ال. وال تزال الن ــــــ

 ا يدز(   ن ا غالر ادظ إلى ت اقم  الم ت  دين من المنح ف  زمسانوا ) ندور رعاية افراد األسر الماان ن
كـــــديد ف  ت ر  المشـــــت الخ  الجن  ل، ن ، ألنهن يىـــــ ررن إلى ال،جوم إلى مواق  خا ـــــة ألن الحاناخ  

 الت  ي م،ن ف ها عادة م ،رة.

ــا ف  مواجهة األزماخ المتزامنة،  ما ف  ذلر الكوارث  - 37 ــت  دة من المنح ايىــــــــ وتكي ت الجهاخ الم ــــــــ
ى ســـب ل الم ال، ت قرخ الن ـــام المشـــاركاخ ف  مشـــاري  ف  عدة مجتم اخ مح،ية ف  هندوراس  ال بيعية. ف ،

ت قرا مساكـرا   ـ، ـ،ة األعا ـ ر الت  ت ـببت ف   يىـاناخ وانهياراخ ارضـية ف  جمي  انحام امريئا الوسـ ى.  
ســــتجا ة لألزماخ، ونتيجة لضلر، كان ع،ى الجهاخ الم ــــت  دة من المنح إعادة توجيه اموال المشــــاري  نحو اال

 وترديم الدعم ف  حاالخ ال وارو م ل حز  األغضية وم ت،زماخ النمافة.

ووا ـــــ،ت الجهاخ الم ـــــت  دة من المنح التكيب ل،ح ا  ع،ى ترد  المشـــــاري  ف  ســـــياقاخ تشـــــ  ،ية   - 38
ي ها اســتجا ة يمئن التنبؤ نها إلى حد كب ر. وط،بت جمي  الجهاخ الم ــت  دة من المنح ترريسا ت ديل مشــار  ال

ــساخ مت ددة. وف  الكام رون، اكـــــــــــــركت را  ة حماية ال  ل وت ،يمه خم    ــها ف  مناســـــــــــ ل،جائحة، وب ىـــــــــــ
ــام وال تياخ وكوف د ــد الن ــــــ . وادظ  19-منمماخ وجمعياخ كــــــــ بية لحرور المراة ف  زيادة الوع   ال ن  ضــــــ

مرار نشـر الم ،وماخ والرسـائل  كـرام حواسـ ب لوحية ومولد كهربام إلى تح ـ ن قدرة المشـروع ع،ى ضـمان اسـت 
ــتجا ة   ــ ن االســ ــراراخ م  منمماخ حرور المراة والوزاراخ الحئومية من اجل تح ــ ــية. وا  يمت خم  كــ الرئي ــ

من الم ــ   ن،  من   50وال ن  ضــد الن ــام وال تياخ. وتم تدريب ما مجموعه  19-ألوجه التراط  ن ن كوف د
ن  ــ  واالجتماع ، مما ســاعد ع،ى تح ــ ن دعمهم ل،مجتم اخ ف هم ال ام،ون الاــح ون، ع،ى ترديم الدعم ال

 المح،ية المتىررة من الر ود الم روضة ع،ى الحركة.

  



 
A/HRC/50/30 

E/CN.6/2022/9 

 

12/20 21-18924 

 

 اإلنجالاا  -  سادسا  

 19-، وب نمـا كـاـنت الجهـاخ الم ــــــــــــــت ـ دة من المنح ال تزال ت ــــــــــــــتجـ ب ألزمـة كوفـ د2021ف  عـا   - 39
ــا من ازما خ مت ددة، مما ضــــــاع  من األقر الواق  ع،ى ال ن  ال وي،ة األجل، كان ال ديد منها ي ان  ايىــــ

ضـد المراة وع،ى جهود االسـتجا ة. ومن اجل ضـمان قدرة المنمماخ ع،ى الح ا  ع،ى دورها الح وا نو ـ ها 
ــتئمان  ف  ننام الردرة التنميمية ع،ى الاـــــمود،  ــندور االســـ ــت مر الاـــ من اوائل من يرو    عمال ا غاقة، اســـ

 .2025-2021االستراتيجية ل، ترة وهو حجر زاوية ف  خ ته 

ــد واألخال ياخ   - 40 ــي  م ل جم  البياناخ والر ـ ــت  دة من المنح تدريسا ي    مواضـ وت،رت الجهاخ الم ـ
مشــــاركا عن طريم   857وال ــــالمة وا نالت، وذلر من خالل انشــــ تها المت ،رة نتنمية الردراخ، الت  كــــم،ت  

االحت ا  نها ف  اوائل ت ــ  ح،راخ دراســية كــسئية مواضــيعية ن الث ل اخ  وســ تم تر يم اســتقدا  الم ،وماخ و 
)انمر الشــئل ال الش(. وبا ضــافة إلى ذلر، وفر الاــندور االســتئمان  دوراخ ل،ت ،م ا لكترون    2022عا  

 شــ ن من  االســت الل واالنتهال الجن ــ  ن، والتوظية   ســال ب ال ي، وإدارة المشــاري . وكان حىــور التدريب 
ف  المائة من المنمماخ الحا ــ،ة ع،ى  95ر، ح ش كــاركت  ف  المائة مما يت ،سه الاــندو   48اع،ى نن ــسة  
 .2021منح ف  عا  

 
 الشئل ال الش

 2021أن  ة الالقة الدراسية ال   ية لتنمية القدراا لعام    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

أنشطة تنمية 

 القدرات

م اركة 857تم الوصول إلل   

مواضيع 9لغاا،  3  

 قان  للتكييف: التعلم اإللكتروني
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األولوية ل،مشاري  الت  تال    2025-2021ت    الق ة االستراتيجية ل،اندور االستئمان  ل، ترة  - 41
ــا واولئر الالت  ي ان ن من اكـــــــئال متداخ،ة من التم  ز، م  إيالم اهمية  ــام وال تياخ األر ر تهميشـــــ إلى الن ـــــ

ــندور  لنهج مت دد الجوانب ومبدا عد  ترل احد خ،  الركب. وخالل الق ة اال ــيمئن الاـــــــــ ــتراتيجية، ســـــــــ ســـــــــ
ــا من االضـــــ الع ندور مركزا ف  تن  ض مسادراخ تركز   ــتئمان  المنمماخ الت  تم ل ار ر ال ئاخ تهميشـــ االســـ
ع،ى الىـحايا وقائمة ع،ى ال ،ب. وف  ح ن اقرخ ازماخ ال ـنة ع،ى انتشـار ال ن  ضـد الن ـام وال تياخ ف   

،سا  شـئل غ ر متناسـب، مما يؤكد مرة اخرظ الدور الحاسم  طائ ة واسـ ة من ال ـياقاخ، ت قرخ   ا ال ئاخ سـ 
الضا تؤديه القدماخ المح،ية الم ـــتندة إلى المسادو الن ـــوية ف  ت،بية احتياجاخ الن ـــام وال تياخ الم رضـــاخ  
ل،ق ر  شــئل خاف. واتقضخ الجهاخ الم ــت  دة من المنح خ واخ كب رة لىــمان و ــول جهودها إلى ار ر 

 رضـا ل،ق ر. ف   زمسانوا م ال، ي ـر م هد تنمية الشـا اخ إقامة كـرارة م  منممة  إدماج  الن ـام وال تياخ ت 
الن ـام الاـم“  نشـام م وظ آمن ل،ن ـام ذواخ ا عاقة. وف  زمسانوا ايىـا، قدمت منممة  القدماخ ال وظية  

لن ــــــــــــــام وال تياخ امراة وفتاة   بواخ غضائية، وو ــــــــــــــ،ت ع،ى وجه التحديد إلى ا  900ف  القارج“ الدعم إلى 
ــا اخ  نعاقة. وف  دولة   ــرية/ا يدز، او الماـ ــا اخ    روس نر  المناعة السشـ الناجياخ من ال ن ، او الماـ

من م ـؤول  الشـرطة المجتمعية ف  مجال ال ـالمة والتوظية  100ف، ـ  ن، دربت ال،جنة الترنية لشـؤون المراة 
 الالجئاخ والمشرداخ داخ،يا.المجتمعية، م  الترك ز تحديدا ع،ى الن ام وال تياخ 

ــتئمان  ف  عا    - 42 ــندور االســــ ــدر الاــــ ــافة إلى ذلر، ا ــــ ــ،ة الوقاية  2021وبا ضــــ ــ، ــــ ، كجزم من ســــ
الم نونة  الت ،م من الممارســـــــــة“ )انمر ال رع ال امن ادناع(، موجزا ي ـــــــــتكشـــــــــ  النهج المت ددة الجوانب لمن   

ــام وال تياخ. وح،ل الموجز الكيفية ال ــد الن ــــ ــندور  ال ن  ضــــ ــت  دة من منح الاــــ ت  حددخ نها الجهاخ الم ــــ
االســــــتئمان  مجموعاخ مت ددة من الن ــــــام الم رضــــــاخ لق ر ال ن    ــــــبب تراط  هوياتهن، وســــــ ت إلى 

 م الجة هضع الم  لة من خالل تاميم مشاري  قائمة ع،ى الشرارة  ش ن من  ال ن  ضد المراة.

 
 منع العن  ضد النسات والاتياا -  أل  

ــت  دة من المنح، وك  را ما يئون  م - 43 ــيا من جوانب عمل الجهاخ الم ـ ــئل جانسا رئي ـ ا زالت الوقاية تشـ
ــاخ. والواق  ان ما يررب من   ــياســـــــ ــ ن ترديم القدماخ او تن  ض ال ـــــــ ف  المائة من   66ذلر  االقتران م  تح ـــــــ

 المشاري  الممولة تتىمن عنارا وقائيا.

إلى ان مشــاري    2020نتك،يب من الاــندور االســتئمان  ف  عا   وخ،  تح، ل تجمي   اجرا   - 44
الوقاية،   ا النمر عن كـــــــــئل ال ن  الضا ت الجه او محي ه، ت زز  شـــــــــئل ف ال المواق  والم ترداخ  
ــا هامة عن كيفية ترجمة الوع    ــد المراة، وترد  دروســــــــــــ ــ ن إنهام ال ن  ضــــــــــــ ا يجانية وتزيد الوع   شــــــــــــ

امل الت  تؤقر ع،ى النتائج الناجحة لمشـــــــاري  الوقاية ما ي، و االســـــــت مار ف  . وتشـــــــمل ال و ( 11) اف ال إلى 
ــاركـة الرجـال وال تيــان  والتــدخالخ   مهــاراخ مي ــــــــــــــرا المجتم ــاخ المح،يــة وافراد المجتم  المح،   ومشـــــــــــــ
الماــــممة ح ــــب ال ــــيار  وتاــــميم المشــــاري  المتمحور حول الناجياخ  وت ديل المشــــاري  ف  منتاــــ  

جة الحواجز الت  ت تر  ال مل  ونهج ك  ل  نحداث تحول من منمور جن ــان  ماــمم من الم ــار لم ال
 األل  إلى اليام وله اهداب واضحة لت   ر ال ،ول.

 __________ 

 What can we learn from،  لدعم ا جراماخ المتقضة ل،رىـــــــــام ع،ى ال ن  ضـــــــــد المراة  ـــــــــندور األمم المتحدة االســـــــــتئمان   (11) 

evaluations of projects funded by the UN trust fund to end violence against women?،    متاا ع،ى الرا ت
-https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20untf/publications/2020/metaالــــــــــــــــتــــــــــــــــالــــــــــــــــ و  

analysis/untf_meta-analysis_5_final-compressed.pdf?la=en&vs=3706. 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20untf/publications/2020/meta-analysis/untf_meta-analysis_5_final-compressed.pdf?la=en&vs=3706
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20untf/publications/2020/meta-analysis/untf_meta-analysis_5_final-compressed.pdf?la=en&vs=3706
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وبغية إنراز الدور ال ريد الضا تؤديه منمماخ المجتم  المدن ، وال ســــيما منمماخ حرور المراة، ف   - 45
ندور االســــتئمان  ف  وضــــ  ســــ، ــــ،ة من الموجزاخ الم ر ية، من  ال ن  ضــــد الن ــــام وال تياخ، كــــارل الاــــ 

منممـة وـباحـ ا ممن حاــــــــــــــ،وا ع،ى منح،   نوان  الت ،م من الممـارســــــــــــــة“. وقـدمـت م ـارب  70ـ الت ـاون م   
م ل الت بئة المجتمعية، وإكــرال   -المشــارك ن الرائمة ع،ى الممارســة رؤظ رئي ــية ف  مجموعة من المواضــي   

ة والتر، دية، واســتكشــاب النهج المت ددة الجوانب، وتوف ر التدريب لت   ر ال ــ،ول، وإدارة  الجهاخ ال اع،ة الديني 
وال يتم اســـــــت الل هضع المواضـــــــي   اـــــــورة ج دة ن ـــــــبيا ف    -المراومة وردود ال  ل ال ني ة، وتك يب البرمجة 

ة ترف  من م ــتوظ رؤظ مجال إنهام ال ن  ضــد الن ــام وال تياخ. وهضع الم رفة الرائمة ع،ى الممارســة مجتم 
وخبراخ منممــاخ حرور المراة  ــاعتســارهــا موردا، وتنها  ــنمئــانــاتهــا ف  إقرام وتح ــــــــــــــ ن البرمجــة والتمويــل 
والرراراخ المت ،رة  ال ــــــــياســــــــاخ ف  مجال إنهام ال ن  ضــــــــد المراة. كما يرد  كل موجز تو ــــــــياخ رئي ــــــــية 

ــافة إلى نمرة مت مرة ــ ن والمانح ن والساح  ن، إضــــ ف  التحدياخ المحددة والت ديالخ الالزمة ف  كل   ل،ممارســــ
 . 19-موضوع خالل جائحة كوف د

ــتمرة الت  احدقها كوف د - 46 ــيا ية األخرظ  19-وع،ى الرغم من التحدياخ الم ـ ، فىـــال عن التحوالخ ال ـ
 .2021عا  الت  كهدتها الجهاخ الم ت  دة من المنح، حررت المنمماخ نتائج هامة ف  مجال الوقاية خالل 

وقد تم ت ديل م ـــــــــار مشـــــــــروع لزيادة قدراخ الن ـــــــــام ذواخ ا عاقة ع،ى ان ياـــــــــسحن قائداخ ف   - 47
مجتم ـاتهن المح،ـية وي ـالبن نت   ر ال ـــــــــــــــياســــــــــــــاخ، تنـ ضع مـسادرة  من اجـل التنمـية ال ـادـلة ف  هـايت “، ولبى 

.  2021الضا ضــــــــــرب هايت  ف  عا   االحتياجاخ ال اج،ة ل،ن ــــــــــام وال تياخ ذواخ ا عاقة ف  اعراب الزلزال 
وتمئن المشـــــــــروع من االســـــــــتجا ة، ندعم من الاـــــــــندور االســـــــــتئمان ، لترديم الدعم ال ب  والن  ـــــــــ  لألفراد  

امراة، وإقامة ظيادة متنر،ة ل،و ول إلى ار ر ال ئاخ عرضة لق ر التق،  عن الركب.   90والجماعاخ ل ائدة 
اخ ا عاقة من خالل انشــــــ ة المشــــــروع، وت،ر ن تدريسا ع،ى امراة من ذو   119وتم الو ــــــول إلى ما مجموعه 

ــسحن ار ر قدرة ع،ى تحديد  ــاركاخ انهن ا ــــــــ ــان  وا عاقة. وذكرخ المشــــــــ فهم التراط اخ ن ن ال ن  الجن ــــــــ
التم  ز وال ن  الجن ـان   وا ـسحت لديهن م رفة ج دة  مقت،  المؤسـ ـاخ الت  يمئنها حمايتهن  وا ـسحن 

الممارســــــــــاخ الىــــــــــارة المت ،رة ننوع الجن  وا عاقة  وكان من المرجح ان ي ،بن  قادراخ ع،ى الت رب ع،ى
الم ـــــــاعدة وان يب، ن عن حاالخ ال ن  الجن ـــــــان . وقد و ـــــــ،ت الجهة الم ـــــــت  دة من المنح إلى ار ر من 

 كـق  من خالل ح،راخ دراسـية ل،توظية قدمتها كـريئتها، را  ة النهو   األسـرة الهايتية، ف  ال و  5 000
 الدول  ل،مراة.

ــال ب مجربة ومبتكرة ل،ت ،يم وتنميم   - 48 ــام اســـــ وف   ـــــــربيا، ت ـــــــتقد  را  ة ف نوم نا الت  ترودها الن ـــــ
الحمالخ من اجل ت ليب الن ـــام والشـــساب والاـــح   ن والمؤســـ ـــاخ الت ،يمية والجمهور عموما  شـــ ن ال ن  

،و  ع،ى الىـحايا، وت   ر ال ـ،وكياخ. كما تشـج   الجن ـان   غية ت   ر المواق  الىـارة،  ما ف  ذلر إلرام ال
ــول ع،ى القدماخ الت  يحتجنها. وع،ى الرغم   ــاعدة والحاــ ــال  ق وم الم ــ الناجياخ من ال ن  ع،ى االتاــ

، احرز المشــــــــــــــروع تـردما خالل ال ـا . ف ،ى ســــــــــــــبـ ل المـ ال، ادخ الجـائحـة إلى 19-من الـت ق ر الكب ر لكوفـ د
ة ف  عدد المئالماخ الم ـــج،ة نواســـ ة خ وم الم ـــاعدة المتقاـــاـــة الت  ف  المائ   25حدوث زيادة نن ـــسة 

تدار  الت اون م  كـــسئة ن ـــام ضـــد ال ن . وعردخ الجهة الم ـــت  دة من المنح ايىـــا قمان  ح،راخ عمل م  
فتاة، من ن نهن عدد من فتياخ الروما، وب د ذلر ان، ت المشاركاخ   73ارب ة كركام و ،ت إلى ما مجموعه  

 ة ف  ال رة  الن   وف  ك ورهن  األمان.عن زياد
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  Organisasiوبدعم من منحة  ــــ  رة من الاــــندور االســــتئمان ، تن ض منممة هارا ان نوســــانتارا ) - 49

Harapan Nusantara  ) الت  ترودها ن ــــــــام ف  إندوني ــــــــيا مشــــــــروعا لمن  ال ن  ضــــــــد الن ــــــــام وال تياخ
تا. وخالل ال ترة المشمولة  التررير، قدمت الجهة الم ت  دة ا عاقة ف  خم  مناطم ف  مدينة يوغيارار  ذواخ

ــدا ل، ن   31من المنحة إلى  امراة من ذواخ ا عاقة،  من ف هن مهاجرة واحدة، تدريسا مجتمعيا ع،ى التاــــــــ
مشـــاركة إنهن يشـــ رن  التمئ ن   25الجن ـــان  وكيفية ا نالت عن ا يضام وال ن . وف  نهاية التدريب، قالت  

ديهن فهم افىــل لحروقهن ول، ن  الجن ــان  والشــ ام من الاــدماخ. ودرب المشــروع ايىــا خم ــة  وا ــسح ل
من مردم  القدماخ وموظ   الدعم ع،ى ال مل م  الن ــــــــــــام وال تياخ ذواخ ا عاقةو فرد حاــــــــــــل خم ـــــــــــة  

ى من األخاـــــــائ  ن الاـــــــح  ن ع،  33من ال ام، ن ف  مجال الرعاية االجتماظية و   20موظ  ن قانون  ن و 
م رفة إضـــــــا ية  نجراماخ التشـــــــ  ل الموحدة ل، مل م  الن ـــــــام ذواخ ا عاقة الناجياخ من ال ن . وكـــــــم،ت  

وضــ  وحداخ ح،راخ عمل ع،ى ا نترنت ل،مجتم اخ المح،ية  شــ ن من   19-الت ديالخ الت  اقتىــاها كوف د
 اض  لتن  م المشاري .ال ن  ضد الن ام وال تياخ وإنهائه، وعرد اجتماعاخ  الحىور الشقا  واالفتر 

 
 تاسين إم انية الاصول علل الخدماا المتعددة الق اعاا -  عات 

ف  إطار رك زة ال مل هضع، يدعم الاــــــندور االســــــتئمان  مشــــــاري  لتح ــــــ ن فرف الحاــــــول ع،ى  - 50
خدماخ الدعم المتقاــاــة وتح ــ ن ترديم القدماخ ل،ن ــام وال تياخ الناجياخ من ال ن  واولئر الم رضــاخ  

،ق ر. وقد ادخ منمماخ حرور المراة دورا اســـــــاســـــــيا ف  التن ـــــــ م المت دد الر اعاخ، ح ش قدمت الجهاخ  ل
ــت  دة من المنح الدعم لما عددع  ــة خالل فترة   158  736الم ــ امراة وفتاة من خالل هضع القدماخ المتقاــــاــ

ــية ال وي  ــورة الن  ــ ــمل هضع القدماخ ترديم المشــ ــا رة. وتشــ ــتراتيجية ال ــ ،ة األجل، والرعاية ال بية،  الق ة االســ
والمالج ، وخ وم االتاـــــــــال ل،م ـــــــــاعدة، والم ـــــــــاعدة الرانونية. وتتج،ى الحاجة الم،حة إلى خدماخ مح،ية  
ت ـــتند إلى المسادو الن ـــوية  اـــورة خا ـــة  يما يت ،م  مجموعاخ الن ـــام وال تياخ الالت  ي ان ن من اكـــئال  

ذلر الن ــــــــام وال تياخ ذواخ ا عاقة، واولئر الالت  ي شــــــــن ف    متراط ة ومت ددة من الرم  والتم  ز،  ما ف 
فرر ف  المناطم الحىرية والريفية، والمشرداخ داخ،يا والالجئاخ، ون ام الش وب األ ،ية، والن ام من افراد  

 األق،ياخ الدينية او ال ر ية.

ر تىـ ،   ه منمماخ  وقد قبت ان ضـمان حاـول المراة ع،ى القدماخ األسـاسـية والكا ية، وهو دو  - 51
حرور المراة نو ــــــــــــــ هـا من اواـئل من يرو  ـ  عمـال ا غـاـقة، ار ر اهمـية من اا وـقت مىــــــــــــــى خالل جـائحة  

، م  تدخل المنمماخ ل ــد ال  راخ الت  نشــ خ عند تحويل القدماخ. وقد مئنت المرونة ف  تن  ض  19-روف د
ر من الن ــــام وال تياخ الناجياخ من ال ن  المشــــاري  الجهاخ الم ــــت  دة من المنح من الو ــــول إلى عدد ارب 

 والم رضاخ ل،ق ر.

وف  ف  ت نا ، تن ض منممة هاغار الدولية مشــــــــــــروعا يركز  شــــــــــــئل خاف ع،ى الن ــــــــــــام وال تياخ  - 52
ــام وال تياخ ذواخ ا عاقة. وخالل ال ترة  ــ،  ن، واألق،ياخ ال ر ية، والن ــ ــئان األ ــ الناجياخ من االتجار، وال ــ

حالة عن  منزل ،   69حالة عن  جن ـان ،  ما ف  ذلر  70ررير، ق د  الدعم إلى الناجياخ من المشـمولة  الت 
ووفرخ ال ـــــــ، اخ، وال ســـــــيما الشـــــــرطة والرادة المح، ون، الحماية لجمي  هؤالم الناجياخ، ووفرخ لهم منممة  

 ة لحاالخ ال وارو  هاغار القدماخ الرانونية والاــحية والن  ــية وخدماخ ســبل العيي. واجرخ افرقة االســتجا
حالة عن  اتيحت لهن إمئانية الحاــــــــول ع،ى خدماخ مت ددة الر اعاخ   70زيارة لدعم الناجياخ من  360

كــق  مشــاركة مساكــرة ف  الحمالخ ا عالمية  شــ ن  1 400  ىــل المشــروع. وبا ضــافة إلى ذلر، كــارل 
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ــام وال تياخ. وتم تدريب ما مجموعه  ــد الن ــ ــائ  ألرب  ن،دياخ   من قادة 60من  ال ن  ضــ الررظ واالتحاد الن ــ
ع،ى ا ســــــ افاخ األولية الن  ــــــية، والدعم األول  ل،ناجياخ، والم ــــــاواة ن ن الجن ــــــ ن والوع   الضاخ. ونتيجة 

ناجية من ال ن ، كن اعىــــــام ف  افرقة نمرام، المشــــــورة وجرظ تدريبهن ف    32 نشــــــام افرقة نمرام، ت،رت 
والم ـــــاواة ن ن الجن ـــــ ن، وحرور ا ن ـــــان، واقر الاـــــدماخ الن  ـــــية ع،ى  مجاالخ تشـــــمل التشـــــري  الوطن ،

الناجياخ واألط ال، وتق يت األعمال التجارية. و يما يت ،م نزيادة التزا  ال ـــــ، اخ  ننهام ال ن  ضـــــد المراة  
ــان ، زود    موظ ا  160وتح ــــ ن نوظية التدخالخ الرامية إلى دعم األكــــقاف الضين ي انون من ال ن  الجن ــ

رجال( ع،ى م ـــــتوظ الوالياخ والمراط اخ والب،دياخ والررظ  الم رفة  شـــــ ن إدارة المشـــــاري    48امراة و   112)
 وا كراب ع، ها، وإدارة الحاالخ، والرعاية المراظية ل،ادماخ الن  ية، ومهاراخ إدارة المجموعاخ.

ائم ع،ى األدلة ي ــــمى  المراة تبدا  ويرو  مشــــروع ين ضع نادا إين  ف  اوكرانيا نتك يب وتن  ض تدخل ق - 53
اهدافا جديدة ل، المة“. وي مل ايىا ع،ى تح  ن حاول الن ام الم رضاخ ل،ق ر ع،ى القدماخ األساسية  
ــان  ف  المجتم اخ المح،ية. وخالل ال ترة المشــــــــمولة  التررير،  واآلمنة والكا ية، وزيادة الوع   ال ن  الجن ــــــ

مراة من الالت  يت اط ن المقدراخ، وممن ي رفن عن ان  ــهن   نهن من ا  211و ــل نادا إين  مساكــرة إلى 
المشــــــــت الخ  الجن ، ومن الماــــــــا اخ    روس نر  المناعة السشــــــــرية، ومن المشــــــــرداخ داخ،يا. ومن ن ن  

ــة   12امراة  قدماخ إضـــــا ية وحاـــــ،ت    68الالت  تم الو ـــــول إل هن، تم ربت   امراة ع،ى الم وظ. وف  ج، ـــ
ف  المائة من المشـــــاركاخ  انق ا  ف  حاالخ ا يضام المتكررة،   79قالقة اكـــــهر، افادخ    متا  ة عردخ   د

وفهم افىـــــــل لمقت،  انواع ا يضام، وانق ا  الت ـــــــامح إزام ال ن . وب ىـــــــل جهود التوا ـــــــل والدعوة الت  
 ت اط ن المقدراخ.نضلتها الجهة الم ت  دة من المنح، يوجد اآلن م وظ مح،  ف  نولتافا يربل الن ام الالت  ي 

وي مل مشــــــروع تن ضع ف  األرجنت ن مؤســــــ ــــــة النهو   االقتاــــــاد االجتماع  والت اون  ع،ى دعم  - 54
، كان ع،ى 2021الناجياخ من عن  ال شـــــــ ر وتمئ نهن من الحاـــــــول ع،ى ال دالة والقدماخ. وخالل عا  

حررت عددا . وم  ذلر، فرد 19-الجهة الم ــت  دة من المنح إجرام عدد من الت ديالخ اســتجا ة لجائحة كوف د
من اهداب المشروع. وبداخ دوراخ تدريب الم تشارين ل،لياداخ الن ائية ف  األحيام الم تهدفة، ح ش سج،ت  

امراة ل،تدريب كم ـــــتشـــــاراخ ف  مجال حرور المراة ولم ـــــاعدة الن ـــــام األخرياخ الالت  يت رضـــــن ل، ن   34
روا الم ـتشـاراخ   نهم راضـون عن القدمة  منهن ع،ى كـهادة تدريب. وافاد الضين اسـتشـا   26الجن ـان   وحاـ،ت  

الت  ت،روها. واســتحدقت الن ــام المشــاركاخ ف  عم،ية التدريب ادواخ وم رفة  حروقهن، وســاعدخ الشــسئاخ الت  
ئ،ت لترديم الدعم ل،م ــــتشــــاراخ ومرافرتهن ف  ال م،ية ع،ى زيادة احترامهن لضواتهن وقرتهن وامنهن وف ال تهن.   كــــ 

 .حالة عن    253حيام   نهن قدمن الم اعدة إلى الناجياخ/الىحايا من وافادخ م تشاراخ األ 

 
 تعزيز تناي  القوانين والسياساا -  جيم 

( ان المشــــــــاري  من المرجح ان 2020وجد التح، ل التجمي   الضا اجراع الاــــــــندور االســــــــتئمان  ) - 55
ال ياساخ مق  ة ومركزة  اورة  ت زز االستجا اخ المؤس ية عندما تكون استراتيجياخ الت اون م  واض    

ج دة. وافاد ال ديد من الجهاخ الم ـــــــــت  دة من المنح   نها تواجه تحدياخ ف  ضـــــــــمان إدراج منمماخ حرور  
ــتجا اخ لكوف د ــتجا ة لألزماخ، وتحديدا ف  االســـــ ، وكضلر ف  األزماخ المتزامنة. 19-المراة ف  تق يت االســـــ

، توا ـــل الجهاخ الم ـــت  دة 2025-2021ور االســـتئمان  ل، ترة وف  إطار تن  ض الق ة االســـتراتيجية ل،اـــند
 من المنح ت زيز التن  ض والدعوة إلى إدماج الرواعد والم اي ر الدولية ف  الروان ن وال ياساخ المح،ية.
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ــ ة ال ربية  - 56 ــروعا ف  المن رة جيم من الىــ ــؤون المراة مشــ ــ  ن، تن ض ال،جنة الترنية لشــ وف  دولة ف، ــ
إمئانية ال،جوم إلى الرىـــــام، والســـــيما  الن ـــــسة ل،ن ـــــام وال تياخ المشـــــرداخ او الم رضـــــاخ لق ر  يركز ع،ى 

، كـم،ت انشـ ة المشـروع المن ضة انشـ ة تدريب الشـرطة، الت  كان لها اقر إيجان  2021التشـرد. وخالل عا  
راخ ال دالة ن ن ع،ى المشـــــــــارك ن وزادخ ال ،ب ع،ى هضا التدريب لمزيد من افراد الشـــــــــرطة. وســـــــــاعدخ مساد

ــام وال تياخ  ال ن  ضــــــد   ــائت ا عال  والحمالخ، ع،ى زيادة م رفة الن ــــ ــيما من ح ش وســــ ــ ن، وال ســــ الجن ــــ
ج ت   ــ  ــاركة المراة ف  المجتم . وكـ ــايا وزيادة مشـ ــام وال تياخ، وادخ إلى زيادة األحئا  ا يجانية ف  الرىـ الن ـ

ياخ من ال ن  ضــد الن ــام وال تياخ، ع،ى ســب ل الم ال، التح ــ ناخ ف  اســتجا ة الرائم ن  نقامة ال دل ل،ناج
قىــاة ف  عشــر دوراخ تدريبية  ح،ول اي،ول/ســبتمبر(، ومديرا المحارم  10من خالل تدريب الرىــاة )كــارل 

كـرط  ف  نرامج ال ـالمة والتوظية المجتمعية،  100مديرين ف  قمان  دوراخ(، والشـرطة )كـارل  10)كـارل 
 وال تياخ الالجئاخ والمشرداخ داخ،يا(. م  الترك ز ع،ى الن ام

ــضتـــه منممـــة   - 57 وه  منممـــة لحرور المراة، إلى تمئ ن  ،  Steward Womenويهـــدب مشــــــــــــــروع ن ـ
 انت و ل،نازح ن ف  جنوب ال ودان.  -الناجياخ من االغتااب والزواج المسئر ف  مقيم  جوندرو وروبئونا  

الما،حة الرئي   ن ف  كل من جوندرو وروبئونا،  من ا حاب 1 223، تم التوا ل م  2021وخالل عا  
ــ، اخ ع،ى إقرام    ما ف  ذلر الحئومة المح،ية وقادة المجتم  المح،  والناجياخ. وقد عمل المشـــــروع م  ال ـــ
ال ـــــــــياســـــــــاخ الحئومية  شـــــــــ ن االغتاـــــــــاب وزواج األط ال/الزواج المسئر  وع،ى وجه التحديد، ط،بت لجنة  

ودان من المنممة  ـياغة ورقة موق   شـ ن سـبب اعتسار االغتاـاب الزوج   إ ـالا الروان ن ف  جنوب ال ـ 
( المت ،رة  االغتاــــاب الزوج  من قانون ال روباخ. كما اجرخ  3) 247جريمة، كجزم من اســــت را  المادة 

الجهة الم ت  دة من المنح حواراخ  ش ن ال ياساخ م  قادة المجتم اخ المح،ية لت زيز م ارفهم وزيادة وع هم  
 االغتاـــــــــاب وزواج األط ال/الزواج المسئر  واعترب قادة المجتم  المح،    ن االغتاـــــــــاب والزواج المسئر 

من قادة المجتم اخ المح،ية    137م ـــ لتان خ  رتان ف  جوندرو. وتوا ـــ،ت الحواراخ  شـــ ن ال ـــياســـاخ م   
حرائب لواز    2021خالل عا   امراة ناجية  75الضين كـاركوا ننشـام ف  الحواراخ. وبا ضـافة إلى ذلر، ت،رت 

ـناجـية ـتدريـسا ع،ى مهـاراخ األعمـال   48ـناجـية اـلدعم ال ب ، وت،ـرت   25 ــــــــــــــحـية ن ــــــــــــــائـية ل، وارو، وت،ـرت 
 ناجية الم اعدة ف  سبل العيي. 50التجارية، وت،رت 

جهاخ  وف  ارم نيا، ي مل مركز موارد المراة ع،ى ت   ر الق ا اخ والمواق  وال ـــ،وكياخ التم  زية ل، - 58
ال اع،ة الحئومية وغ ر الحئومية  يما يت ،م  ال ن  الجن ـــ  والجن ـــان  ف  ال ا ـــمة يري ان وقالث مناطم  
ف  ارم نيا ينتشـــــــر ف ها ال ن  الجن ـــــــ   شـــــــئل خاف. وي مل مركز موارد المراة م  وزارة ال مل والشـــــــؤون  

ورة دراســـــية عن ال مل االجتماع  االجتماظية لتنميم دوراخ ل،م هد الوطن  ل، مل االجتماع . وســـــتاـــــسح د
ــانية وال مل م  الناجياخ من ال ن  المنزل  وضــــــــــــحاياع جزما إلزاميا من نرنامج   المراع  لالعتساراخ الجن ــــــــــ
الت ،يم. وت مـل الجهـة الم ــــــــــــــت  ـدة حـاليـا ع،ى إعـداد تو ــــــــــــــيـاخ لتنليح قـانون ال مـل ف  ارم نيـا  يمـا يت ،م 

، ومشــــارل ما   د 19-الرغم من التحدياخ المرتس ة  جائحة كوف د التحرش الجن ــــ  ف  مئان ال مل. وع،ى 
ــان ، تمئن مركز موارد المراة من ترديم خدماخ افىـــــــل   الحرب، وزيادة عدد حاالخ ال ن  الجن ـــــــ  والجن ـــــ

ــول إلى  ــب ل الم ال، تم الو ـــ ــام وال تياخ الناجياخ من ال ن . ف ،ى ســـ امراة وفتاة ناجية من ال ن    94ل،ن ـــ
ناجياخ   ،ب ل،حاـول ع،ى م ـاعدة ن  ـية   10مارن اآلمنة الت  اسـتحدقها المشـروع، وتردمت من خالل األ

 طوي،ة األجل.
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 المعر ة والتعلم  -  ساععا  

، التزاما نرف  م ـــــــتوظ 2025-2021تتىـــــــمن الق ة االســـــــتراتيجية ل،اـــــــندور االســـــــتئمان  ل، ترة  - 59
م وضــ  خ ة عالمية  نهام ال ن  ضــد الن ــام وال تياخ. الم رفة واألدلة الم ــتمدة من خبرة الممارســ ن  قرا

وع،ى مدظ ال ــنواخ القم  الرادمة، ســي    الاــندور االســتئمان  األولوية لالســت مار ف  الم رفة الت  يتم 
إنتــاجهــا  ــالت ــاون م  المجتم  المــدن  ومنممــاخ حرور المراة والســاح  ن القــارج  ن. وت  ى اولويــة عــاليــة 

الشــام،ة، الضا يي ــرع الاــندور االســتئمان ، لىــمان ان ي  ــتركــد  الم رفة الم ــتمدة من خبرة  لتسادل الم ارب 
الممارسـ ن ف  النما  ا يئولوج   شـ ن إنهام ال ن  ضـد المراة. واسـتحدث الاـندور االسـتئمان  ايىـا منبرا 

ــ   ن والساح  ن من ال مل م ا مت دد ال، اخ لتسادل الم ارب والت اون عبر ا نترنت، لتمئ ن المانح ن والممارســ
ــام وال تياخ.  ــد الن ـــــــــ ــترل المتم ل ف  إنهام ال ن  ضـــــــــ ع،ى نحو ار ر ف الية من اجل تحر م الهدب المشـــــــــ
واعربت منمماخ المجتم  المدن  منض زمن طويل عن الحاجة إلى ح ز آمن ل،توا ـــــل وتسادل الم رفة والت ،م 

الت اون م  مسادرة ت ـ،يت الىـوم،  ننشـام هضا المنبر ف    اـورة مشـتركة. ولضلر، قا  الاـندور االسـتئمان ،   
ل ة  شــــــ ن  50البداية ل،منمماخ الم ــــــت  دة من منح الاــــــندور، من اجل اســــــتىــــــافة مشــــــاوراخ   ر ر من 

موجزاخ الم رفة الوقائية وج ل الم رفة الرائمة ع،ى الممارســة الم ــتمدة من هضع ال ــ، ــ،ة ار ر دينامية. وف   
الر المنبر ليشــــــمل المزيد من ا ــــــحاب الماــــــ،حة، م ل المانح ن والساح  ن، ضــــــمن ، ســــــ تم إط2022عا  

 النما  ا يئولوج  األوس   نهام ال ن  ضد المراة.

واســهم الاــندور االســتئمان  ف  تحر م هضع األهداب، وقا  نتي ــ ر قمانية احداث افتراضــية لتسادل  - 60
، من اجل  2021دة من المنح من ت ـــ ة ن،دان، ف  عا  من الجهاخ الم ـــت    37الم ارب م  ما ال يرل عن 

إتاحة ال رف ل،جهاخ الم ــــت  دة من المنح لتسادل القبراخ والم ارب م  الجهاخ الم ــــت  دة األخرظ ف  ن   
الب،د واســـــــتكشـــــــاب فرف الت اون ن ن الجهاخ الم ـــــــت  دة من المنح وم  المئاتب الر رية التا  ة له ئة األمم 

 المتحدة ل،مراة.

  
 سلسلة الوقاية  -  ثامنا  

ر،  الاــــــندور االســــــتئمان ، كجزم من التزامه نرف  م ــــــتوظ الم رفة الرائمة ع،ى الممارســــــة،   - 61
ورقاخ عن الوقاية حول  الت ،م من الممارســـــــة“، ع،ى ان تاـــــــدر  الت اون م     10 نعداد ســـــــ، ـــــــ،ة من  

ــت  دة من المنح وباح  ن خارج  ن.   70 ــ،ة إلى ترارير  من الجهاخ الم ــ ــ، ــ ــتند كل ورقة ف  هضع ال ــ وت ــ
الر ــد والتر يم الت  قدمتها عشــر منمماخ من منمماخ المجتم  المدن  الت  ترو  نتن  ض مشــاري  وقائية  

م ــــاراخ رئي ــــية لمن     10يمولها الاــــندور االســــتئمان  ف  مقت،  الب،دان وال ــــياقاخ. وحددخ النتائج  
من الجهاخ    10اســــــتكشــــــاب كل موضــــــوع ف  محادقاخ تجرظ م   ال ن  ضــــــد الن ــــــام وال تياخ. ويتم  

يؤدا إلى إعداد تررير م اــــل واحد لكل موضــــوع، ينشــــر ع،ى اســــاس متجدد   الم ــــت  دة من المنح، مما
، كانت قمانية ترارير  2021. وف  كانون األول/دي ــــــــمبر  2022وحتى عا     2021ندما من تموز/يوليه  

االسـتئمان . وترد ادناع النتائج الم ـتق،اـة من مجموعة مقتارة  قد نشـرخ ع،ى الموق  الشـسئ  ل،اـندور  
 من الترارير المنشورة.
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وت مـل الت بئـة المجتمعيـة م  طـائ ـة واســــــــــــــ ـة من الجهـاخ ال ـاع،ـة ويمئن ان تر،ـل من ال ن  ف   - 62
تكون التــدخالخ  مجتم ــاخ  ــ رم،هــا، ولكن ف ــال تهــا ت تمــد اعتمــادا كب را ع،ى التن  ــض وال ــــــــــــــيــار. وينس   ان  

 ـــــــ،ة من الناحية ال را ية، ومناســـــــسة وماـــــــممة خاـــــــياـــــــا لألولوياخ واالحتياجاخ داخل المجتم اخ  ذاخ
ــادرة   ــة ع،ى ذلـــر تجربـــة مسـ ــا. ومن األم ،ـ ــا ن نهـ ــة و يمـ ــدا  منهجيـــة    Raising Voicesالمح،يـ ف  اســــــــــــــتقـ

 SASA!المجتم ــاخ المح،يــة قبــل “ الت  اظهرخ اهميــة ترجمــة المواد إلى ال، ــاخ المح،يــة واختســارهــا م  
وبا ضافة إلى ذلر، يجب ان ت ئ  التدخالخ ال يار االجتماع  واالقتاادا والحوافز. ف ،ى سب ل  نشرها.

الم ال، تمئنت منممة مادرا ف  نيئاراغوا من زيادة االســــترالل االقتاــــادا ل،مراة وقدراتها ع،ى  ــــن  الررار  
ور، وبــــالتــــال  زيــــادة امنهن ال ــــضائ ، ف  ح ن زودخ مســــادرة من خالل تزويــــد المزارعــــاخ المح،يــــاخ  ــــالبــــض

Breakthrough Trust   ف  الهند المت وعاخ الشــا اخ نتو ــياخ لزيادة فرف ال مل المتاحة لهن. ويشــئل
الت اون عبر جماعاخ المجتم اخ المح،ية وداخ،ها امرا اســـاســـيا ويت ،ب ننام ال القاخ، األمر الضا ي ـــت رر 

ما متسادال. كما قد  الموجز تو ــياخ إلى المانح ن )ع،ى ســب ل الم ال، ضــمان دوراخ تمويل وقتا وقرة واحترا
طوي،ة األجل ومرنة او ت زيز قرافة الت ،م( وكضلر إلى الساح  ن )ع،ى ســـب ل الم ال، إجرام المزيد من السحوث  

 لمؤس  (.حول الكيفية الت  يمئن نها ل،ت بئة المجتمعية ان ت زز الت   ر ع،ى الم توظ ا

ــية ف  ت زيز الم ترداخ  - 63 ــاســـــــــــ ــر ال اع،ة الدينية والتر، دية  اعتسارها اســـــــــــ ويتزايد االعتراب  ال نا ـــــــــــ
ــد المراة وتمئن منه. ومنمماخ المجتم  المدن  ف  وضــــــ    ــاخ الت  تدعم من  ال ن  ضــــ والم اي ر والممارســــ

 رر مقت، ة ع،ى مر ال ن ن. ف   ل بريا، فريد ي مح لها  االنقرام م  هضع الجهاخ ال اع،ة، وقد ف ،ت ذلر   
ع،ى ســــــــــــــبـ ل المـ ال، عمـ،ت الوكـاـلة األســــــــــــــرفـية ل غـاـقة والتنمـية مـنض وقـت مسئر م  كـسار الزعمـام اـلدين  ن، 

ادظ إلى زيادة مشــاركة الزعمام الدين  ن ع،ى م ــتوظ الراعدة الشــ بية ف  انشــ ة التدخل الالحرة والدعم  مما
 ن  ضــــد الن ــــام وال تياخ. وف  ن سال، فتحت منممة  تنمية ال تكل“ حوارا م  المؤســــ ــــ  الرســــم   نهام ال

الرادة الدين  ن والمجتم اخ المح،ية  شــــــ ن األســــــساب الجضرية ل،ممارســــــة الىــــــارة ف  فترة المحيا الم ــــــماة 
 تشهوبادا، وذلر ل ال هضع الممارسة الىارة عن الردسية المحي ة نها ك ريم لمن  ال ن .

قبتت النهج المت ددة الجوانب لمن  ال ن  ضـد الن ـام وال تياخ ف ال تها، وانرز الموجز الحاجة  رما ا - 64
إلى تحديد مجموعاخ م  نة من الن ام وال تياخ الالت  يواجهن اكئاال مت ددة من التم  ز من اجل فهم كيفية 

  ة م ــــــــــــاعدة الم ــــــــــــن ن تراط  هضع األكــــــــــــئال   رر دينامية. ف   مولدوفا ع،ى ســــــــــــب ل الم ال، ادركت را
HelpAge    ان م مم الدوائر الم نية  من  ال ن  ضـــد الن ـــام وال تياخ ال تدرل احتياجاخ الم ـــناخ وال ن

الضا يت رضـــن له ف  ن وتهن، وبالتال  تتجاه،هن. واردخ منمماخ المجتم  المدن  ع،ى  يمة مشـــاركة المراة  
تاـميم ل،مشـاري ، ولكن ايىـا اقنام تن  ض المشـاري .   ف  الوقاية، لي  فرت ف  تحديد مجموعاخ م  نة ووضـ 

وع،ى سـب ل الم ال، فنن المؤسـ ـة الم نية  ا يدز والمجتم ، الت  ت مل م  الن ـام الالت  ي رفن عن ان  ـهن 
  نهن من المشـــــت الخ  الجن  ف  غواتيماال، ع،مت من الن ـــــام ان  ـــــهن ما ه  احتياجاتهن واولوياتهن، قم 

ميم نرامجهن من خالل تنميم جماعاخ ترك ز  اـورة منتممة م  المهاجراخ الالت  ي رفن قامت نتك يب تاـ 
عن ان  ـهن   نهن من المشـت الخ  الجن . واخ را، كـددخ منمماخ المجتم  المدن  ايىـا ع،ى الحاجة إلى 

او ت رضـهم  زيادة ت م م الممارسـة المت ددة الجوانب نوضـ  تجارب من تهمشـهم النمم الحالية وعالقاخ الروة
 ل،ق ر   رر متداخ،ة ف   ميم دف  عج،ة الت   ر.
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وإن مرح،ة التاــــــــميم  شــــــــ ن من  ال ن  ضــــــــد المراة حاســــــــمة وم ردة وينس   ان تكون قائمة ع،ى  - 65
المشــــاركة، وتاــــميم التدريساخ عناــــر حاســــم ف  م مم هضع البرامج. والند ان يدعم التدريب م ــــاراخ الت ،م 

ألفكار من خالل ضــــــــمان عد   يا  دينامياخ الروة نتكرار ما تحاول التدخالخ ت كيئه.  وكضلر م ــــــــاراخ نبض ا
ف  الهند نتدريب نشــــــــــــ ام الت   ر االجتماع    Breakthrough Trustف ،ى ســــــــــــب ل الم ال، قامت مسادرة 

ــتراتيجية لترريب الم رفة النمرية من الت ،م ذا الاـــــ  ــساب ع،ى رواية الراـــــ  عن طريم ال  ديو كاســـ ،ة  الشـــ
  ال يار. والند ايىا ان يشرل التدريب مجموعة واس ة من ا حاب الما،حة ف  نما  المشاري .

وإن تمئ ن الن ـام وال تياخ ع،ى مقت،  الم ـتوياخ ال ـياسـية واالقتاـادية واالجتماظية والن  ـية هو  - 66
ــتراتيجياخ الت  ك  را ما ت ــــــتقد  لتن  ض التمئ ن   ــاســــــ . وتتم ل إحدظ االســــ االجتماع  ف  التدخالخ  امر اســــ

الرامية إلى من  ال ن  ضــــد الن ــــام وال تياخ ف  ت   ن مي ــــراخ مجتمعياخ، األمر الضا يمئن ان ي  ر دور 
المراة  شـــــئل ف ال  مرور الوقت. ف ،ى ســـــب ل الم ال، قامت مؤســـــ ـــــة األيزيدي ن األحرار ف  إق،يم كردســـــتان 

خ المجتمعياخ ندورهن وإم ــــارهن نزما  انشــــ ة التدخل  ال رار نتك يب مشــــروعها م  تزايد إح ــــاس المي ــــرا
ح،رــاخ عمــل لروايــة الراــــــــــــــ    نوان   the Story Kitchen مرور الوقــت. وف  ن ســال، نممــت مســادرة  

 الم ــاحاخ الشــجاعة“، ح ش ا ــسحت المي ــراخ المجتمعياخ من عنا ــر الت   ر عن طريم إجرام مرانالخ 
،ية ف  الب،د، مما يتيح لهن فر ــــــــــــة الســــــــــــت ادة كرامتهن وطرا  م  ن ــــــــــــام اخرياخ ناجياخ من الحرب األه

 رواياتهن القا ة.

ــاس ال تياخ  األمان  قرام  - 67 ــت ادة من إح ــــــــ وتمهر التدخالخ الت  تركز ع،ى المراهر ن اهمية االســــــــ
 نرامج من  ال ن . وقد عمل م ممها ع،ى م ــــارين مزدوج ن متم ، ن ف  وجود امارن آمنة ل، تياخ فرت، م 

االعتراب   ن ال تياخ قد ال يشــــــــــ رن  األمان األمارن ال امة والقا ــــــــــة الرائمة، وال مل ع،ى اســــــــــت ادة ت،ر 
األمارن. ولضلر، ي،ز  تك يب البرامج م  احتياجاخ المراهر ن المتنوعة من خالل اســــال ب م ل ت بئة عنا ــــر 

الشــــــ بية“ ف  جنوب افريليا مدرب  كرة   الت   ر حول المراهراخ. ف ،ى ســــــب ل الم ال، دربت منممة  ررة الرد 
 الرد  كمي رين ومركدين ل،وقاية من ف روس نر  المناعة السشرية ومن  ال ن  ن ن المراهراخ.

  
 سب  المءي قدما  -  تاسعا  

ــ   - 68 ــنواخ الـــــــــــــــ ــت  دة من منحه ع،ى مدظ ال ـ ــتئمان  والجهاخ الم ـ ــندور االسـ  25اظهرخ تجارب الاـ
ل ال ترة المشـــــــــــمولة  التررير، اهمية زيادة الترك ز ع،ى الردرة ع،ى الاـــــــــــمود، الماضـــــــــــية، ولي  اق،ها خال 

ــا قويا وقائما ع،ى األدلة ل،جهود الرامية إلى إنهام  ــاسـ والمرونة، والمشـــاركة الت اونية. ويوفر هضا الترك ز اسـ
ور االســـتئمان   ال ن  ضـــد الن ـــام وال تياخ ف  ال ترة المرب،ة، من خالل تن  ض الق ة االســـتراتيجية ل،اـــند 

ان األزماخ المتزامنة ستشئل سيار   19-. وقد انرزخ الدروس الم ت ادة من ازمة كوف د2025- 2021ل، ترة  
ــبها   ــتربل، وان الم رفة الرائمة ع،ى الممارســـــة الت  ارت ـــ ــام وال تياخ ف  الم ـــ ــد الن ـــ ال مل  نهام ال ن  ضـــ

،تاـــــــــدا لهضع التحدياخ. وتر  التسادالخ والت اون  المجتم  المدن  والمنمماخ الن ـــــــــائية تشـــــــــئل موردا  يما ل
وتسادل النهج الرائمة ع،ى ال ـــيار ف   ـــميم الدور ال ريد ل،اـــندور االســـتئمان  المتم ل ف  الدعوة إلى عرد 

زيادة الوع  ال الم  ف  ال ـــــــــنواخ األخ رة  حجم ال ن  ضـــــــــد الن ـــــــــام وال تياخ واقرع امر  االجتماعاخ. وإن
ادة مجموعة الم ارب حول كيفية التاـــــــــــــدا له والرىـــــــــــــام ع،يه ال تردر ن من. ن د ان مرحب  ه، كما ان زي 

ضـــمان ان يئون توف ر الموارد م ا را لحجم المهمة، حتى تتمئن هضع ال روة من الم رفة من موا ـــ،ة إحداث  
ئمان  فرر حلير  ف  حياة الن ـام وال تياخ، يمل وظي ة حاسـمة األهمية، وه  مهمة يوا ـل الاـندور االسـت 

 متا  تها  روة.

 


