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 أةلجنة وضع المر   مجلس حقوق اإلنسان
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 )ج( من جدول األعمال املؤقت* 3البند   من جدول األعمال 7البند 

لمفوضررية اممررم المتارردة السررامية لاقرروق  التقريررر السررنوي
لاقرروق اإلنسرران مفوضررية اممررم المتارردة  ااإلنسرران ورقريررر 
 واممين العام

متابعررة نتررالم المررلرمر العررالمي الرابررع المعنرري بررالمرأة والرردورة  
المرررأة ”االسررتثنالية الثالثررة والعشرررين للجمعيررة العامررة المعنونررة 

لتنميررة والسرريم  رري : المسرراواة بررين الجنسررين وا0222عررام 
رعمريم مراعراة المنررور الجنسراني  “: القرن الاادي والعشرين

   وأوضاع المرأة ومسالل برنامجية
رقريررر ئي ررة اممررم المتارردة للمسرراواة بررين الجنسررين ورم ررين المرررأة عررن   

أنشطة صندوق اممم المتادة االسرت ماني لردعم اإلجررا ال الراميرة  لر  
 لمرأة القضا  عل  العنف ضد ا

 
 مذكرة من اممين العام  

 موجز 
يتشــرا األمــع البــاحي لــين إيــن  يــه ملر ةنــل وحــق املــرنة وقرــ  ح ــو  ا ن ــان    ريــر  

املتحـــدة  هيئـــل األمـــم املتحـــدة لرم ـــاواة لـــع اةن ـــع و صـــع املـــرنة عـــن ننشـــ ل  ـــندو  األمـــم
ملر ال ضــار عرــع البنــمل حــد املــرنة  الــقر نعــد عمــ  ل ــرار  االســتئمال لــدعم ا جــرارام الراميــل

 .01/011اةمبيل البامل 
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 مقدمة -أوال  
 ندو  األمم املتحدة االستئمال لدعم ا جـرارام الراميـل ملر ال ضـار عرـع البنـمل حـد  - 0

عمــ  ل ــرار اةمبيــل البامــل  0991 ــدا املــنش ننشــئت   عــاحي املــرنة هــو آليــل متبــدفة األ ــراا لت
األمــم  . و تــور ملفار ــه هيئــل األمــم املتحــدة لرم ــاواة لــع اةن ــع و صــع املــرنة )هيئــل01/011

 املتحدة لرمرنة(  نيالل عن منظومل األمم املتحدة.
دو  االســـتئمال اة ـــوف الـــي  بـــق ا هيئـــل األمـــم املتحـــدة لرمـــرنة ملنـــق ومل ـــار ويبـــزل ال ـــن - 7

البنـــمل حـــد الن ـــار والحتيـــام    حـــع  ـــزوف هيئـــل األمـــم املتحـــدة لرمـــرنة ال ـــندو  االســـتئمال 
ليســاس مؤس ـــ. متـــع. وملذ يبمـــن ال ــندو  االســـتئمال لالتـــتلر مـــق هيئــل األمـــم املتحـــدة لرمـــرنة 

 ةنتـــه االستشـــاريل لرـــلامي عرـــع ال ـــبيد البـــامل.  و  الر ـــان االستشـــاريل واألعضـــار اينـــرين  
  يت ـم الـدور الـقر يضـ رق لـه   (1)لرلامي املشرتكل لع الوكـاالم  عرـع ال ـبيد فون ا قريمـ.

 التب ين جبميق اة وف الراميل ملر ال ضار عرع البنمل حد الن ار والحتيام ليمهيل لالغل.
االسـتئمال الـلامي ايريـل والو نيـل وا قريميـل والشـامرل لبـدة نقـاليم ملنـق  ويدعم ال ندو  - 3

مجيق نشصال البنـمل حـد الن ـار والحتيـام ومواج ت ـا   مجيـق ال ـياقام. وهـو ي ـدحي التمويـن ملـا 
 نحقه منظمام اجملتمق املدل واحلصومـام الو نيـل وايريـل ونةرقـل األمـم املتحـدة ال  ريـل مـن لـرامي 

 90فة ال نوام ومبتصـرة وححـالة نتبتـت جـدواها. وقـد قـدحي ال ـندو  االسـتئمال حـ  اين متبد
مبـــافرة  23الـــدعم حاليـــا ملر  لرـــدا وملقريمـــا. وهـــو ي ـــدحي 037ة   مبـــافر  313مريـــون فوالر ملر 

 مريون فوالر.  0163ملقريما  مبنٍش يبرغ قموع ا لردا و  20نش ل   
لت دميـه لرـدورة المامنـل وانيم ـع لر نـل وحـق املـرنة والـدورة  ويبع هقا الت رير  الـقر نعـد - 2

ال افســــــل والبشــــــرين جملرــــــ  ح ــــــو  ا ن ــــــان   ــــــيت  ال ــــــندو  االســــــتئمال ومل الا ــــــه   عــــــاحي 
7103. 

__________ 

ـــل االستشـــاريل لرـــلامي  عرـــع ال ـــبيد البـــامل.  والر ـــان االستشـــاريل 7103  عـــاحي  (1)     ضـــمنت عضـــويل الر ن
لصيانــام التاليــل: )ن( الر نــل االقت ــافيل ألمريصــا لرــلامي املشــرتكل لــع الوكــاالم  عرــع ال ــبيد فون ا قريمــ. ا

ال  ينيل ومن  ل البحر الصـاري،  ومنظمـل البمـن الدوليـل  ومحوحـيل األمـم املتحـدة لشـؤون ال جئـع  ومحوحـيل 
األمــم املتحــدة حل ــو  ا ن ــان  ولرنــامي األمــم املتحــدة املشــرت  املبــ  لحــ وس ن ــ، املناعــل البشــريل/ا يدل  

األمم املتحدة ا منائ.  ومنظمل األمم املتحدة لررتليل والبرم والم اةل )اليون ـصو(  وهيئـل األمـم املتحـدة  ولرنامي
لرم اواة لع اةن ع و صع املرنة )هيئل األمم املتحدة لرمرنة(؛ ومنظمل األمم املتحدة لر حولـل )اليوني ـيمل(  

 ــندو  األمــم املتحــدة لر ــصان  ومصتــا املممرــل انيا ــل ومصتــا األمــم املتحــدة املبــ  لاملجلــدرام واةرميــل  و 
لألمع الباحي املبنيل لـالبنمل اةن ـ.   حـاالم النـزاا  والبنـو الـدور. وشـاركت نيضـا لنشـا    عمريـل   ـدا 
املـــنش منظمـــام رئي ـــيل لرم تمـــق املـــدل  ومنظمـــام حصوميـــل فوليـــل ونـــلار آنـــرون عرـــع ال ـــبيدين البـــامل. 

  ومب ـــد اجملتمـــق املحتـــو   ‘‘امل ـــاواة اين’’مممرـــون عـــن مركـــز ال يـــافة البامليـــل لرمـــرنة  ومنظمـــل وامليـــدال  مـــن م 
 واملنظمل الدوليل لر  رة.
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 السياق - ثانيا 

اجتــــــقلت مظــــــاهر ن ــــــ ة لربنــــــمل حــــــد الن ــــــار والحتيــــــام اهتمامــــــا فوليــــــا مصمحــــــا    - 0
ف الشــ اعل لرت ــدر  ــا. ونــن املــدنيون واملــداةبون عــن ح ــو    شــي ا شــين الــرفو 7103 عــاحي

ا ن ـــان الـــقين يبيشـــون ويبمرـــون   ليئـــام النـــزاا نهـــداةا لربنـــمل اةن ـــال. و  ـــببت حـــواف  
عنـــمل لـــارلة  حظيـــت لتغ يـــل واســـبل الن ـــا    وســـائ  ا عـــ حي    ملتـــارة ن ـــا  عـــاحي ومل ـــ   

. ونو ــــرت الن ــــار والحتيــــام رســــالت ن لشــــين املظــــاهرام و بزيــــز النضــــال عرــــع ال ــــبيد البــــامل.
قالـن  عنمل جب ر  حيث نكدن نن التحرر مـن البنـمل لي ـت نمـرا انتياريـا  لـن هـو حـ   ـ  ال 

 لرت را من ح و  ا ن ان.
وعرع الر م من  زايد الرتكيز البـامل. عرـع البنـمل حـد الن ـار والحتيـام  ال يـزال احلـ     - 1

نت ــو   مجيــق اجملتمبــام لشــصن من  ــ. عرنــا وســرا و  نوقــام عــيح حيــاة ناليــل مــن البنــمل ي  
احلـــرا وال ـــ حي. و شـــ  نحـــد  الت ـــديرام البامليـــل لشـــين مـــدن انتشـــار عنـــمل البشـــ   والبنـــمل 
اةن ــ. الــقر ميارســـه  ــ  الشــريو ملر نن امـــرنة مــن لــع كـــن تــ   ن ــار   مجيـــق ن ــار البـــا  

ميارسـه الشـريو نو البنـمل اةن ـ. الـقر ميارسـه  ـ   ستتبرض   حياهتـا ملمـا لربنـمل البـدل الـقر
. وعرع ال بيد البامل.    ـن ن ـبل الن ـار ال ئـ. نةـدن لتبرحـ ن   نر وقـت مضـع (2)الشريو

 .(3)  املائل 2  حياهتن العتدار جن . ار صبه شجل،    شركائ ن ملر 
 
الــدول لالت ــدر لربنــمل  و وا ــن نــ ل البــاحي   ــو ر ا  ــار ال ــانول الــدور الــقر يرــزحي - 2

 حبيـن  (7103) 7077و  (7103) 7011حد الن ار والحتيـام. ويبـزل قـرارا قرـ  األمـن 
__________ 

 (2) World Health Organization (WHO), Department of Reproductive Health and Research, London School 

of Hygiene and Tropical Medicine, South African Medical Research Council, Global and regional 

estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and 

non-partner sexual violence (Geneva, 2013), p. 2. 

‘ شـركار مـن نجـن الوقايـل’لرنـامي  7103  عاحي   . ونر ت فراسل خمترحل نجراها03املرجق نح ه  ال ححل  (3) 
)وهــو لرنــامي ملقريمــ. مشــرت   ــالق للنــامي األمــم املتحــدة ا منــائ. و ــندو  األمــم املتحــدة لر ــصان ولرنــامي 
مت وع. األمم املتحدة وهيئـل األمـم املتحـدة لرمـرنة(   سـتل لرـدان   مجيـق ن ـار آسـيا وايـي  ا ـاف   ملر نن 

ن مل الرجال القين مشر م االست  ار نةاف لار صاا البنمل البـدل نو اةن ـ. حـد شـريصل  ونن ما ي را من 
 Emma Fulu and others, “Why do some men useمـا ي ـرا مـن رلـق  الرجـال نةـاف لا ت ـاا امـرنة نو ةتـاة. 

violence against women and how can we prevent it? Quantitative findings from the United Nations 

multi-country study on men and violence in Asia and the Pacific” (Bangkok, UNDP, UNFPA, UNV and 

UN-Women, 2013.) 

http://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
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لنـزاا ومـا لبـد النـزاا ولالـدور الـقر  ضـ رق ال رارام ال ال ل املتبر ل لـالبنمل اةن ـ.   حـاالم ا
فولـــل عضـــوا ملعـــ ن  030لـــه املـــرنة   منـــق نشـــوا النزاعـــام وحر ـــا. وعـــ وة عرـــع ذلـــو نيـــدم 

  املرةــ (. ولا حــاةل ملر ذلــو A/68/633االلتــزاحي لا ــار البنــمل اةن ــ.   حــاالم النــزاا )انظــر 
ت الــدول األعضــار التزامــا هامــا وجــديرا لالرتحيــا لال ضــار عرــع هــقه االنت اكــام املتحشــيل قــدم

آذار/مــارس      فورهتــا ال ــالبل وانيم ــع  حل ــو  ا ن ــان  عنــدما اعتمــدم ةنــل وحــق املــرنة
حـــد الن ـــار   ـــل لال ضـــار عرـــع مجيـــق نشـــصال البنـــمل  االســـتنتاجام املتحـــ  عري ـــا املتبر7103

نلــــمل(. و بتمــــد  -   الح ــــن األولE/CN.6/2013/11-E/2013/27نــــق وقوع ــــا )انظــــر والحتيــــام وم
االســـتنتاجام املتحـــ  عري ـــا   ـــا شـــام    الت ـــدر لربنـــمل حـــد الن ـــار والحتيـــام و ركـــز لوجـــه 

 ناص عرع الوقايل وعرع االست الل الحتياجام الناجيام.
ويت رــــا ال ضــــار عرــــع البنــــمل حــــد الن ــــار والحتيــــام ملرافة ومشــــاركل متوا ــــرع عرــــع  - 3

ال ــبيدين ال ياســ. واالجتمــاع.  وليــافة املــوارف املاليــل  واالســت الام لحباليــل   قــار ال ــوانع 
ـــــي قـــــدم ا  ـــــر  حا ـــــين امل ـــــامهام ال ـــــافرام شـــــامرل. وي ـــــدحي هـــــقا الت ري وال ياســـــام  وابـــــاذ مب

ئمال من نجـن ق يـ   ـيت    ت تـل قـاالم هـدفة هـ.: منـق البنـمل حـد الن ـار ال ندو  االست
والحتيـــــام  و وســـــيق ن ـــــا  ملمصانيـــــل ةـــــور الناجيـــــام مـــــن البنـــــمل ملر ال ضـــــار وح ـــــو ن عرـــــع 

راميــــــــل ملر مل ـــــــار البنــــــــمل حــــــــد نـــــــدمام الــــــــدعم  والتب يـــــــن لتنحيــــــــق ال ــــــــوانع وال ياســـــــام ال
 والحتيام. الن ار

 
 لوعود  ل  ممارسالررجمة ا -ثالثا  

عامــا مــن انيــلة   البمــن الــقر يضــ رق  02ي ــتند ال ــندو  االســتئمال ملر نكمــر مــن  - 9
له لضمان  تق الن ار والحتيام لاحل    عـيح حيـاة ناليـل مـن البنـمل واالسـتبباف والتمييـز. وهـو 

 ريــ   البــا  عــنالحتيــام   مجيــق ن ــار يــدعم االســت الام الحبالــل ملواج ــل البنــمل حــد الن ــار و 
 ب ي، املوارف حيث  شتد احلاجل مللي ا وحيث يصون  ا نكل  يت    حياة الن ار والحتيام.

و بـع الــلامي الــي يــدعم ا ال ــندو  االســتئمال ملمصانيــل ق يــ   ــيت  ح ي ــ. وم ــتداحي.  - 01
ام عـن  ريـ   ببئـل و  ظ ر اة ـام املتر يـل ملـنش ال ـندو  ملمصانيـل منـق البنـمل حـد الن ـار والحتيـ

اجملتمبــام ايريــل. وهــ.  بــع ننــه ميصــن ق ــع ســبن الر ــور ملر ال ضــار واحل ــول عرــع انيــدمام 
ح    سياقام  ببل  من قبين حـاالم النـزاا ومـا لبـد النـزاا. وهـ.  ـلل الصيحيـل الـي ميصـن  ـا 

ايـــدفة لرن ـــار  مل ـــ   املؤس ـــام البامـــل وملعـــافة  ركيزهـــا لت ـــبش نكمـــر اســـت الل ل حتياجـــام
والحتيام. و وحـش األممرـل التاليـل  ـيت  الـلامي الـي يـدعم ا ال ـندو  االسـتئمال    بزيـز الت ـدحي 

 ايرل   هقه اجملاالم.
 

http://undocs.org/ar/A/68/633
http://undocs.org/ar/E/CN.6/2013/11
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 منع العنف ضد النسا  والفتيال عن طريق رعب ة المجتمعال المالية
من اجملتمبــــام ايريــــل.  تشـــصن املبــــاي  واملواقـــمل ونمنــــا  ال ــــرو  االجتماعيـــل جزئيــــا حـــ - 00

والــن  ي الــي  ببــع اجملتمبــام ايريــل هــ. اســرتا ي يام ةبالــل نتبتــت جــدواها   منــق البنــمل حــد 
. وهــ.  شــمن مبــافرام متبــدفة امل ــتويام  شــر  الن ــار والحتيــام  والرجــال (4)الن ــار والحتيــام

انيـــدمام. وهـــ.  تحـــدن والحتيـــان  وال ـــر ام الت ريديـــل والدينيـــل  واحلصومـــام ايريـــل وم ـــدم. 
ع قام ال ون ال ائمـل عرـع نـوا اةـن  و  هـا مـن ع مـام ا ويـل االجتماعيـل مـن نـ ل مل ـاف 

 ةرص لرتحص  الن در واحلوار واملشاركل.
  املائـــل مـــن اة ـــام املتر يـــل ملـــنش ال ـــندو  االســـتئمال   الوقـــت الـــراهن  31ويبمـــن  - 07

 بزيـــز قـــدراهتا عرـــع الت ـــدر لربنـــمل حـــد الن ـــار والحتيـــام. مـــن نجـــن  ببئـــل اجملتمبـــام ايريـــل و 
ــي  ببئــل اجملتمبــام ايريــل وي تن ــجل ما    وي ــور ال ــندو  االســتئمال   ــع نــاجحع مــن   

  وكينيــا  ومج وريــل  نزانيــا املتحــدة  ولورونــدر  ولو  ــوانا  ونو نــدا  ســببل لرــدان   نةري يــا )ملتيوليــا
 وم ور(.

ست  ـــــــائيل نجراهـــــــا قـــــــالمل الن ـــــــار امل ـــــــالام لحـــــــ وس ن ـــــــ، املناعـــــــل و  فراســـــــل ا - 03
  املائـــل مـــن امل ـــالام لحـــ وس ن ـــ،  20البشـــريل/ا يدل   ســـت م ا بـــام   مـــ ور  نةـــاف 

تــــ  عشــــر شــــ را حلــــواف  عنــــمل جن ــــ. عرــــع مــــدن ةــــرتة االاملناعــــل البشــــريل/ا يدل لتبرحــــ ن 
  املائـــل مـــن ن نن  70لبنـــمل جن ـــ.  ذكـــر  ال ـــال ل. ومـــن لـــع الن ـــار ال ئـــ. نةـــدن لتبرحـــ ن
 .(5)شركارهم نجلوهن عرع ممارسل اةن  فون وقايل

وي ــدحي عمــن التحــالمل  وهــو منظمــل ن ــائيل شــببيل  نفلــل مرموســل عرــع ةباليــل من  يــل  - 02
لرتـــدريا والتوا ـــن   منـــق عنـــمل البشـــ  حـــد الن ـــار امل ـــالام لحـــ وس ن ـــ، ‘‘ املر صـــزام’’

/ا يدل   مـــ ور. واســـتحاف مـــن لرنـــامي ليـــافة املبـــارا املتبر ـــل لـــالبنمل اةن ـــال املناعـــل البشـــريل
نحــقه  يدل و بزيـز م ــارام التوا ـن  الـقرو بميـ  الـوع. مبجلــا ر ةـ وس ن ـ، املناعــل البشـريل/ا 

ناجيــل  300 س ن ــ، املناعــل البشــريل/ا يدل  وامــرنة م ــالل لحــ و  3 111التحــالمل  مــا يبرــغ 
قتمبــــا هريــــا    022امــــرنة    73 111 رجــــن و 07 111ونكمــــر مــــن  مــــن عنــــمل البشــــ 

__________ 

 Lori L. Heise, What works to prevent partner violence? An evidence overviewانظـر  عرـع سـبين املمـال:  (4) 

(London, STRIVE Research Consortium, Department for International Development, 2011), pp. 16-24   
 WHO and London School of Hygiene and Tropical Medicine, Preventing intimate partner and sexualو   

violence against women: taking action and generating evidence (Geneva, 2010), p. 40. 

 (5) Coalition of Women Living with HIV/AIDS, “Baseline report on intimate partner violence amongst 

people living with HIV/AIDS”, (May 2012), pp. 14-16   و ـدعو نيضـا هـقه اة ـل املتر يـل لرمـنش ملر مل ـ .
  اا   مل ار الزواج جرميل.قانون م ور لرح انل الزوجيل  القر ال يبد مبوجبه اال ت
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. وننشي كـن قتمـق مـن اجملتمبـام ايريـل ةري ـا مـن املي ـرين يبمـن عرـع 7103و  7107عام. 
وي ـوف الحريـ  ‘‘. املر صـزام’’نساس التحرغ ويتيلمل من لوجع  ـدرلا   وقـت سـال  عرـع من  يـل 

املشـــاركون    ـــحل املحــاهيم الضـــارة لرـــقكورة واألنوتـــل سر ــرل مـــن حر ـــام البمـــن يشــصو ةي ـــا 
 ويضبون لدائن مل اليل.

ويبـــرض التحـــالمل      ريـــره ال ـــنور امل ـــدحي ملر ال ـــندو  االســـتئمال   حا ـــين كيحيـــل  - 00
قيــــاحي اللنــــامي لت ريــــن الو ــــم  وليــــافة اســــتجلداحي الــــواق. الــــقكرر  وبحــــي  عــــدف الرجــــال الــــقين 

مــــن شــــريو جن ــــ.   وقــــت واحــــد  وهــــ. نمــــور مــــن شــــي ا مجيبــــا  ي يمــــون ع قــــام مــــق نكمــــر
  رـــن مـــن خمـــا ر ا  ـــالل لحـــ وس ن ـــ، املناعـــل البشـــريل/ا يدل وانتشـــاره. و بر ـــغ الن ـــار عـــن  نن

ليــافة قــدرهتن عرــع التحــاوض لشــين املمارســام اةن ــيل    حــع يبر ــغ األلواج عــن ملقامــل  وا ــن 
ور ملر البنـــــمل البـــــدل والبـــــا ح. كوســـــيرل لت ـــــويل نكمـــــر مرونـــــل وعـــــن حـــــدو  ا حـــــاض   الر ـــــ

ــــن  ــــو  إظــــر لعمــــار ال ــــرن املمارســــام الضــــارة مــــن قبي الت  ــــ  ’’النزاعــــام. ولا حــــاةل ملر ذل
  ايريـل. و بع هقه النتائي نن األنشـ ل املتوا ـرل  ملذا جـرم قـت سـي رة اجملتمبـام (6)‘‘اةن .

رنة ولرتمييـز حـد امل ـالع لحـ وس ن ـ، املناعـل   رن من فرجل ال بول االجتماع. لربنـمل حـد املـ
 البشريل/ا يدل.

( ومركـــز منـــق البنـــمل Raising Voices‘ )رةـــق األ ـــوام’وةـــيم منظمـــا اجملتمـــق املـــدل   - 01
املنـــزر  الرتـــان  تجلـــقان مـــن نو نـــدا م ـــرا  مـــا  ملر النضـــال والتببئـــل ل يـــافة اجملتمبـــام ايريـــل مـــن 

ام   ال ـــرو  واملواقـــمل مللار البنـــمل حـــد الن ـــار والحتيـــام. نجـــن امل ـــاعدة عرـــع ملحـــدا    غـــ  
‘ البـــدر والـــوع. والـــدعم والبمـــن’ون ـــا  الـــدعم امل ـــدحي مـــن ال ـــندو  االســـتئمال   ـــوير من  يـــل 

(!SASA الـــي وحـــبت ا منظمـــل )’ويت ـــدن لرنـــامي الوقايـــل مـــن البنـــمل وةـــ وس ‘. رةـــق األ ـــوام
تمبــام ايريــل  النــت الم  ــوالن ال ــون لــع الرجــال ن ــ، املناعــل البشــريل  الــقر يركــز عرــع اجمل

والن ار من ن ل قموعل من األنش ل املتوا رل الـي  ـدعم نةـراف اجملتمبـام ايريـل نـ ل مراحـن 
خمترحل لتغي  ال رو   التداًر من مرحرل الـوع. لاملشـصرل  ومـرورا لت ـدا الـدعم لرن ـار والرجـال   

 ـاًر لابـاذ ملجـرارام ملصاةحـل البنـمل. وعرـع مـدن تـ   سـنوام  قـدحي مل ار ملحدا  التغيـ   وانت
اللنامي  القر نضق   ايونل األن ة لت ييم نـارج. لشـين عمريا ـه  م ـاعدة   نيـل و وجي ـا لــ 

وكينيــا.   ومج وريــل  نزانيــا املتحــدة  ولورونــدر  ولو  ــوانا  ونو نــدا  منظمــل شــببيل   ملتيوليــا 03
حـــمن التبري ـــام امل دمـــل   مل ـــار الت يـــيم لـــين الشـــراكل وةـــرم  ـــا  ملشـــاركلونةـــافم املنظمـــام ا

نفوام حيويــل ملوا ــرل نشــر املن  يــل   قتمباهتــا ايريــل. ونقــر نيضــا الناشــ ون والن ــار والرجــال 
__________ 

عرع ملقامل ع قام جن يل من فون وقايـل مـق رجـن إـدفه ‘ كولوا كوةا’ ن ور هقه املمارسل الي  برا لاسم  (6) 
 Baseline report on intimate partner violence amongst peopleاجملتمـق ايرـ. عنـدما يتـوج لوج املـرنة )وتي ـل 

living with HIV/AIDS  77افرة عن التحالمل  الح رة ال.) 
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عرــــع م ــــتون ال اعــــدة الشــــببيل لــــين مــــواقح م وســــروكياهتم مللار البنــــمل اةن ــــال وةــــ وس ن ــــ، 
 يدل قولت قوال مل اليا.املناعل البشريل/ا 

 ونجــــرم مدرســــل لنــــدن لر ــــحل البامــــل وال ـــــا املــــدارر   ييمــــا منح ــــ  ألتــــر لرنـــــامي - 02
! SASA  مشــن  نحيــق  رلــل موج ــل لاســتجلداحي عينــام عشــوائيل   نرلبــل مــن مواقــق التــدنن ونرلبــل

عـــامع ن ةـــرتة مواقـــق  ـــ  مشـــمولل لالتنحيـــق   نو نـــدا  ممـــا نن ـــر  ـــيت   رـــو املبـــافرام عرـــع مـــد
  املائـل  21. ةح. اجملتمبام ايريل الـي نـ ح ـق ةي ـا اللنـامي )مواقـق التـدنن(  يبت ـد ومثانيل نش ر

مـــــن الن ـــــار والرجـــــال نن البنـــــمل البـــــدل حـــــد البشـــــ   ـــــ  م بـــــول؛ ولرغـــــت الن ـــــبل امل الرـــــل   
لـو الفاف   اجملتمبـام ايريـل   املائـل. وملحـاةًل ملر ذ 71اجملتمبام ايريل  ـ  املشـمولل لالتنحيـق 

 73املشاركل عدف الن ار والرجال القين يبتلون مـن امل بـول نن  ـرة مل املـرنة ممارسـل اةـن  لن ـبل 
  املائـــل عـــن عـــدفهم   اجملتمبـــام  ـــ  املشـــمولل لالتنحيـــق. و  ـــن  م ـــتويام البنـــمل البـــدل مـــن 

ل عمــا هــ. عريــه   اجملتمبــام ايريــل  ــ    املائــ 07البشــ  حــد املــرنة   مواقــق التــدنن لن ــبل 
  املائــل مــن الرجــال   اجملتمبــام املشــار كل لــي م  72املشــمولل لالتنحيــق. وننــ اً  نةــاف مــا ن ــبته 

ي يمون ع قام جن يل متزامنـل مـق شـركار متبـدفين؛ لينمـا  برـغ الن ـبل امل الرـل   اجملتمبـام  ـ  
 شــــ  هــــقه األرقــــاحي ملر نن  ــــوة  الــــدعم لرتــــدن م املنتظمــــل   املائــــل. و  20املشــــمولل لالتنحيــــق 

واملتوا ـرل ميصـن نن ي ر ـن ملر حـد كبـ  مـن قبـول اجملتمـق لبنـمل البشـ  احلمـيم وم ـتويام البنــمل 
 البدل و بد ف الب قام اةن يل املتزامنل الي ي يم ا الرجال.

ل عرـــع مشـــاركل اجملتمـــق   قتمبـــام و  نمريصـــا ال  ينيـــل  نســـحر األنـــق لـــالنـ   ي ال ائمـــ - 03
الشــبوا األ ــريل لــدعم مــن ال ــندو  االســتئمال عــن ليــافة التمصــع والتححيــز واألفار   قــال 
ــــيم لــــع الحتيــــام. و   وا يمــــاال ا ببــــت منظمــــل قرــــ  ال ــــصان  ــــ  احلصوميــــل    مل ــــار  التبر

ـــز اهتمامـــه عرـــع الحتيـــام   ـــي  ـــوة  (  Safescapingحيـــز مــــيمون ) لرناق ـــا اجملتمبـــ. الـــقر يرك 
الــقر ي ــتتبق عمريــل لتــوة  نمــاكن ميمونــل ولنــار قــدرام وقائيــل لرحتيــام الــ   يــواج ن االســتبباف 

 02 ســنوام و 3ملايــا  ـرتاو  نعمـارهن لـع نةتـاة مـن شـبا  0 311والتمييـز  مـن نجـن ملشــرا  
واقــــق االجتمــــاع. مــــن ال ســــنل    رــــو اة ــــوف. وقــــد اســــتحافم اســــرتا ي يل  ــــوة  احليــــز املــــيمون

. وننشـــيم منظمـــل (7)ملايـــا الـــ   يـــن  بن عـــن التبرـــيم الر ـــ.   وقـــت مبصـــرنوالم ـــا  لحتيـــام 
قتمبــــا هريـــا  حيــــث  ولـ ــت مــــدر لام شــــالام  07قرـــ  ال ــــصان نـــوافر نا ــــل لالحتيـــام   

  دريا الحتيام لص. ي بحن قيافام نهريل وعنا ر لرتغي  االجتماع..

__________ 

 حيـــد اليوني ـــيمل ومصتـــا الـــدةاا عـــن ن ـــار الشـــبوا األ ـــريل لـــين ن ـــار الشـــبوا األ ـــريل الـــ   يبشـــن    (7) 
املنـــا   الريحيـــل يرـــتح ن لاملـــدارس ملـــدة ســـنل ون ــــمل ة ـــ    املتوســـ   عرـــع النحـــو املشـــار ملليـــه     ريرمهــــا 

 .Look at me! Status of Indigenous Girls in Guatemala (Guatemala, 2008), p. 32املشرت : 



 
A/HRC/26/17 

E/CN.6/2014/8 

 

8/23 13-61734 

 

لت يــيم انيــارج. الن ــائ. لرلنــامي ملر نن قحيــز الحتيــام ونفارهــن يصونــان نعرــع ونر ــ، ا - 09
  األمـــاكن الـــي نفرجـــت   ج وفهـــا هاحـــرام لرتوعيـــل وننشـــ ل اقت ـــافيل لص ـــا الـــرل   مـــن 
قبيــن   نيــام احلـ ـرا اليدويــل والرياحــل. ة ــد نةــافم الحتيــام الــ   فاومــن عرــع احلضــور لتصــو ن 

السـت  ل الـقا  والتمصـع وملتـرار مبـارة ن مبـا  ـن مـن ح ـو  و بـز لمل ت ـت ن شبور نقـون لـدي ن لا
لالــقام. ولــرلم نيضــا الحر ــل  قامــل فائــرة ع قــام  ــداقل وتي ــل لاعتبارهــا قــدرة وقائيــل هامــل. 
ـــن قـــدرام  وكـــان لرلنـــامي  ـــيت   ـــاول ن اقـــه األمـــاكن امليمونـــل  حيـــث نلرغـــت األم ـــام عـــن ق  

 ــن حــمن األســرة وليــافة وعــي ن مبــا  ــن مــن ح ــو  ا ن ــان. ونةــافم الحتيــام لنــاهتن عرــع التوا
 .(8)نيضا لي ن  بافلن ما اكت بنه من مبارا وم ارام مق نش ائ ن األ غر سنا

وي ــــوحي ال ــــندو  االســــتئمال جبمــــق فروس قي مــــل عــــن ال ــــبن الحبالــــل ملنــــق البنــــمل حــــد  - 71
ـــي التببئــل اجمل تمبيـــل لالب قـــل لــع احل ـــو  الحرفيــل واحل ـــو  اةماعيـــل  الن ــار والحتيـــام. و   ــر م   

و  ــلل نمهيــل مشــاركل اجملتمبــام ايريــل   ملحــدا  قــو ل   نمنــا  ال ــرو  واملمارســام و يت هــا   
ذلـــو التحـــول  و ؤكـــد عرـــع نمهيـــل ملحيـــار الت اليـــد واألعـــراا ا  اليـــل الـــي  صحـــن  بزيـــز ح ـــو  

قه املبــافرام عرــع انــت ل  ــوالن ال ــون لــع املــرنة والرجــن و بــا  مــا . و ركــز هــ(9)الن ــار والحتيــام
يــن م عنـــه مــن انت اكـــام حل ــو  ا ن ـــان فون الر ـــور ملر  وجيــه الرـــوحي والتشــ  . وهـــ.  بـــرتا 
ليمهيــل وحـــق األنشـــ ل   ســياق ا و صييح ـــا مـــق خمترــمل الظـــروا وال ـــياقام حــ   صـــون م ـــدر 

و  ــ م   اســتدامل الــلامي. وننــ اً    ــر  هــقه االســرتا ي يام  مل ـاحي لرم تمبــام ايريــل لرمشــاركل
الوقائيل لين ال ضار عرـع البنـمل حـد الن ـار والحتيـام يت رـا احل ـول عرـع فعـم كترـل كبـ ة مـن 

 األشجلاص واملنظمام الي ميصن نن  وجه ندار قويا لبدحي الت امش مل  قا مق ذلو البنمل.
 

قضرا  والاصروع علر  اردمال الردعم للنسرا  والفتيرال روسيع نطاق  م انيرة اللجرو   لر  ال
 الناجيال من العنف المتصل بالنزاع

 واجــه الن ــار والحتيــام الناجيــام مــن البنــمل البديــد مــن الب بــام الــي  بــرتض ملمصانيــل  - 70
ــــوع.   ــــوق ن واحلــــواجز  ــــل ال ــــدعم. ةمحدوفي ةــــوئ ن ملر ال ضــــار وح ــــو ن عرــــع نــــدمام ال

__________ 

 Safescaping Guatemala’s indigenous“لرنــامي الت يــيم انيــارج. الــقر نجر ــه منظمــل قرــ  ال ــصان املبنــون  (8) 

communities”  وة  حيز ميمون جملتمبام الشبوا األ ريل    وا يمـاال(. وقـد اسـتندم نتـائي ذلـو الت يـيم (
 ائ   ث نوعيل مشرت ملجرار م ال م ةرفيل مق نةرقل املناقشل واألم ام والحتيام واملوج  ام.ملر  ر 

منظمل البمن الدوليل و ندو  األمم املتحدة لر صان واليوني يمل وهيئـل األمـم املتحـدة لرمـرنة ومصتـا املممرـل  (9) 
 Breaking the Silence on Violence against Indigenous“انيا ـل لألمـع البـاحي املبنيـل لـالبنمل حـد األ حـال  

Girls, Adolescents and Young Women: a call to action based on an overview of existing evidence from 

Africa, Asia Pacific and Latin America”, (New York, 2013), pp. 52-53. 
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. لـــن ملن (10)كمـــ ا مـــا قـــول فون ممارســـت ن ملـــا  ـــن مـــن ح ـــو  ا ن ـــاناالجتماعيـــل واملؤس ـــيل  
ال ـــب. لتح يـــ  البدالـــل واحل ـــول عرـــع نـــدمام الـــدعم النح ـــ. واالجتمـــاع. والرعايـــل ال ـــحيل 
وانيـــدمام ال انونيــــل ميم ــــن قــــديا نكــــل مــــن ذلـــو   ســــياقام النــــزاا ومــــا لبــــد النــــزاا وال ــــياقام 

مل الــقر يبــرتر الــروال  االجتماعيــل واألهريــل والب ــز عــن  نحيــق االنت اليــل. وكمــ ا مــا يــؤفر الضــب
ــــام االســــت الل   هــــقه ال ــــياقام ملر  صــــري  ملةــــ م مــــر ص،  ــــل و تكــــن آلي ــــام ال انوني الب ول

 البنمل اةن ال من الب اا.
. ةــبب  (11)ويتزايــد البحــث والتوتيــ  املتبر ــان   ــم وآتــار البنــمل اةن ــال نتنــار النــزاا - 77

  املائــل مــن الن ــار  77و  263يشــ  ملر نن البنــمل اةن ــ. يــؤتر عرــع مــا يــرتاو  لــع البحــو  
  حاالم النزاا. و ش  فراسام ننرن ملر نن ما يرتاو  لـع واحـدة مـن كـن نرلـق ن ـار وواحـدة 

 .(12)من لع كن ت   ن ار يتبرحن لربنمل اةن .   حاالم النزاا
اة ـام املتر يـل ملـنش ال ـندو  االسـتئمال لـرامي  ت ـدن   املائـل مـن  00وينح ق حاليـا  - 73

  ننشــي ال ــندو  االســتئمال آليــل  ويــن 7107لربنــمل   ســياقام ذام  ــرل لــالنزاا. ةحــ. عــاحي 
لبـد النـزاا و   مل حـد املـرنة   حـاالم النـزاا ومـامواحيبيل ملـدة تـ   سـنوام   بـا مب ـائن البنـ

  ست ــ م هـقه ايليــل   ق ـين مبــارا  شـتد احلاجــل 7100ال ـياقام االنت اليـل. و رــول عـاحي 
 ال ياقام. الحتيام واالست الل له   هقهمللي ا عن منق البنمل حد الن ار و 

مــن الــدعم امل ــدحي  “األ بــار املنا ــرون حل ــو  ا ن ــان”و  ــتحيد املنظمــل  ــ  احلصوميــل  - 72
لـ غ عـن البنـمل اةن ـ. املــر ب  مـن ال ـندو  االسـتئمال لرتغرـا عرـع الب بـام الـي  بـرتض ا 

 لالنزاعام و وتي ه وق ع ملمصانيل ح ول الناجيام منه عرع انيدمام.
ومن التحديام احلا ل   قال الت ـدر لربنـمل اةن ـ. املـنظم   منـا   النـزاا  ـبولل  - 70

ـــــ ا مـــــا يحت ـــــر ايـــــامون ونةـــــراف الشـــــر   ل م احـــــاة مـــــر ص، اةـــــرائم و ـــــوة  ســـــبن االنت ـــــاا. وكم
ــرن لرضــحايا الححو ــام ال بيــل ملال  واألن ــائيون ال ــحيون ملر امل ــارام وانيــلة ال لمــل  وال   
ةيمـــا نـــدر  وال   وتـتــ  االســـتنتاجام   ال ـــ  م ال بيـــل  وهنـــا  وعـــ. هـــدوف لـــيفوار املـــونحع 

__________ 

ـــــــــل األمـــــــــم املتحـــــــــدة لرمـــــــــرنة   (10)  ـــــــــ  البدالـــــــــل   ـــــــــدحي ن ـــــــــار البـــــــــا :”هيئ ( 7107-7100) “ســـــــــبياً لتح ي
 .03و  07( ال ححتان 7107 )نيويور 

انظــــــــــــر قموعــــــــــــل ليانــــــــــــام عــــــــــــن البنــــــــــــمل اةن ــــــــــــ.   حــــــــــــاالم النــــــــــــزاا امل ــــــــــــرش  متاحــــــــــــل   املوقــــــــــــق:  (11) 
www.sexualviolencedata.org/dataset/. 

 (12) Jo Spangaro and others, “What is the evidence of the impact of initiatives to reduce risk and incidence 

of sexual violence in conflict and post-conflict zones and other humanitarian crises in lower-and 

middle-income countries? A systematic review” (London, EPPI-Centre, Social Science Research Unit, 

Institute of Education, University of London, 2013), p. 17. 
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البمــــوميع وم ــــؤولياهتم. ولتــــقلين هــــقه الب بــــام  نصــــا املنظمــــل عرــــع ملنشــــار شــــبصام لر ــــا 
در   مخ ـــل لرـــدان نةري يـــل هـــ.: مج وريـــل نةري يـــا الوســـ ع  ومج وريـــل الصونغـــو الدمي را يـــل  البـــ

ونو نــــدا  وال ــــوفان  وكينيــــا. وي ــــ م اللنــــامي   ق ــــع مجــــق البيانــــام و وتيــــ  األفلــــل البدليــــل 
ال لمــــل لرتح ي ــــام اةنائيــــل عــــن  ريــــ   ــــوة   ــــدريا متجل ــــ،   قــــال عرــــم األفلــــل البدليــــل 

ع ال ـــحيع ومـــونح. ملنحــاذ ال ـــانون واملـــونحع ال ـــانونيع و بزيــز قنـــوام اال  ـــال وســـبن لرمــونح
 التن ي  ةيما لين م.

مــــن انيــــلار االنت ا ــــيع    321وننشــــيم املنظمــــل شــــبصتع لر ــــا البــــدر ل ــــا   - 71
ـــن اال  ـــال وا لتن ـــي  مج وريـــل الصونغـــو الدمي را يـــل وكينيـــا. وي برـــغ املشـــاركون   الشـــبصل عـــن ق  

لــع خمترــمل ال  اعــام  وليــافة املبــارا والــوع. لاألفلــل ال لمــل لتبزيــز ال ضــايا ال انونيــل  وليــافة 
امل ارام ةيمـا يتبرـ  لتوتيـ  األفلـل البدليـل عرـع البنـمل اةن ـ. ومجب ـا وححظ ـا. وي ـبع م ـدمو 

نجـن التجلحيـمل مـن الرعايل ال حيل وانيـدمام ال انونيـل لتربيـل االحتياجـام ايـدفة لرناجيـام مـن 
 ن ر  حاقم ال دمل  وهتيئل ليئل ميصن نن  رور الناجيام   نر ا  رلت ن.

  يوت ــ  حــاالم البنــمل MediCaptو  ــوحي املنظمــل لت ريــا   بيــ  لر ــا مل ايمــول  ا ــه  - 72
اةن ــ. وي ــو رها وين ــن األفلــل البدليــل عرـــع ار صالــه ملر الشــر ل وامل تشــحيام وايــاكم لشـــصن 

(. وســيتر ع مونحــون مــن شــبصام ال ــا البــدر التــدريا عرـــع 00)انظــر نيضــا الح ــرة  مــيمون
اســـتجلداحي الت بيـــ   الـــقر يتضــــمن اســـتمارة لت ـــ ين البيانـــام ال بيــــل املتجل  ـــل عـــن حــــواف  
البنــــمل اةن ــــ. حــــد الرجــــال والن ــــار  وقديــــد قــــاالم البيانــــام  وبــــزين البيانــــام   نــــوافا 

ولوجيـا لتوتيــ  البنــمل  سي ـ م اللنــامي نيضــا    ي ـ  نظــم ا نــقار سـحاليل. ولت ــجل  قــوة التصن
املبصـر واالسـت الل ال ـريبل  وامل ـاعدة   التح يـ    حـاالم البنـمل اةن ـ. وهاكمـل مر صبيـه. 

 ومن املتوق ق نن يبزل اللنامي امل ارلل عن هقه اةرائم    ايل امل اا.
هـــ. منظمـــل ننـــرن مـــن  “جـــن البـــدل لـــع اةن ـــعاملبـــافرام الن ـــائيل مـــن ن”ومنظمـــل  - 73

املنظمـــام الـــي   ـــبع ملر  بزيـــز قـــدرام اجملتمـــق املـــدل عرـــع  وتيـــ  البنـــمل اةن ـــ.   حـــاالم 
النــزاا ومــا لبــد النــزاا  وفعـــم عمريــام امل ــارلل عرــع ال ـــبيدين ايرــ. والــدور. ويرمــ. اللنـــامي 

مي را يــل وال ــوفان وليبيــا  ملر ليــافة مشـــاركل الــقر  ــرر  نحيــقه   نو نــدا ومج وريــل الصونغــو الد
املـرنة   آليـام البدالـل االنت اليــل  وملر كحالـل ملفراج احتياجـام املــرنة ووج ـام نظرهـا   عمريــام 
ــــز  ال ــــ حي. و بمــــن املنظمــــل   امل ا بــــام الشــــرقيل مــــن مج وريــــل الصونغــــو الدمي را يــــل عرــــع  بزي

وحـــده وت ـــ   7103 ةحـــ. عـــاحيتيـــ  البنـــمل اةن ـــ.. قـــدرام املـــداةبع عـــن ح ـــو  املـــرنة عرـــع  و 
حــاف  عنــمل جن ــ.. و ــرر اســتجلداحي املبرومــام اجملم بــل   م احــاة  311اللنــامي نكمــر مــن 
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  و  فعــــوة ايصمــــل اةنائيــــل الدوليــــل ملر اســــتجلدام ا ص، جــــرائم البنــــمل اةن ــــ. واةن ــــالمــــر 
 لدعم ق ي اهتا اةاريل.

انـــــــا ق يــــــ  البدالـــــــل   ســــــياقام النـــــــزاا ومــــــا لبـــــــد النـــــــزاا و مـ ـــــن امل احـــــــاة نحــــــد جو  - 79
ال ــــــياقام االنت اليــــــل. ومثــــــل نيضــــــا حاجــــــل ملر ا  ــــــ   املؤس ــــــ. والبمريــــــام وايليــــــام  و 
ــــل. و  كمبوفيــــا ي ــــدحي ال ــــندو    ــــ  ــــو   ــــدا التبويضــــام املافيــــل والرمزي ال ضــــائيل  مبــــا   ذل

لرــــدوائر االســــتمنائيل   ايــــاكم الصمبوفيــــل   االســــتئمال الــــدعم ملر ق ــــم فعــــم الضــــحايا التــــالق
مل ــــار ج ــــوف ال  ــــم ملباةــــل حــــاالم البنــــمل اةن ــــال الــــي وقبــــت   ع ــــد انيمــــ  احلمــــر.   

وي ـــاعد ال  ـــم  عـــن  ريـــ  احلـــوار و بـــافل شـــ افام الناجيـــام ونشـــرها  عرـــع  وعيـــل اجملتمبـــام 
 ل نظــــاحي انيمــــ  احلمــــر ا ملنــــايريــــل و شــــ يق االعــــرتاا   ــــم البنــــمل اةن ــــال الــــقر ار  صــــ

 من آتار. نر حه وما
ــــا كراه   - 31 وقــــد  بــــر ض عــــدف  ــــ  مبــــروا مــــن الن ــــار لربنــــمل اةن ــــال  مشــــن الــــزواج ل
. ولتوتيــــ   رــــو اةــــرائم ننشــــي ق ــــم فعــــم الضــــحايا 0929و  0920الحــــرتة مــــا لــــع عــــام.   
املر صــــا قــــت نظــــاحي نول من ــــل مللصرتونيــــل لرمبرومــــام عــــن البنــــمل اةن ــــال  7103عــــاحي   

. و نشـر املن ـل البحـو  والبيانـام الـي  مب ـا ال  ـم وشـركاحه  ون ـبش م ـدرا (13)انيم  احلمر
 قي ما حلصومل كمبوفيا والباحمع ومنظمام اجملتمق املدل   ش  نرجار البا .

ل مــن وي ــبع ال  ــم نيضــا ملر  بزيــز احلــوار املتبرــ  لــاةرائم اةن ــانيل مــن نــ ل سر ــر - 30
ستل لـرامي ملذاعيـل و نيـل ومـن نـ ل املنتـديام اجملتمبيـل ونةرقـل الـدعم وامل ـر  التحـاعر.. ولحضـن 
هقه املبـافرام اكتشـحت عـدة قتمبـام هريـل لرمـرة األور األتـر الـدائم لربنـمل اةن ـال املر صـا 

   ع د نظاحي انيم  احلمر.
مــق منظمــام و نيــل وفوليـــل اشــرت  ق ــم فعــم الضــحايا  7107و  7100و  عــام.  - 37

حل و  ا ن ان   رعايل جر يمل استماا ملقريميتملـع نا ـتع لـاملرنة نمل تربـت ن  مـا ناجيـام مـن 
ــــن (14)ليشــــي وكمبوفيــــا ونيبــــال احلاحــــرين عرــــع  ــــار ن - البنــــمل مــــن لــــنغ فيح و يمــــور . و م

يــار الــقكرن   ــوحي ةيــه جر ــام االســتماا انيا ــل لالن ــار ةضــاًر  ــ  قضــائ.  ن ــار احل ي ــل وملح
 ـــوةر لرناجيـــام ســـبين  الناجيـــام لـــا فالر لشـــ افاهتن والـــدعوة مجاعيـــا ملر ق يـــ  البدالـــل. وهـــ.

تمـــن نن لانت ـــاا رمزيـــ ـــا يب ـــع عرـــع ملجـــرار التح ي ـــام ومـــا إ  ي  ـــرر مـــن  و  شـــصن ســـ    اِر
__________ 

 ./http://gbvkr.orgمتاحل   املوقق:  (13) 

  مل ــار شــراكل مــق مشــروا املــداةبع الصمبــوفيع  كــان ل  ــم فعــم الضــحايا ال ــب    عــرض الحــيرم ال  ــ   (14) 
ف )متـا    موقـق القر يوتـ   ا جـرارام ال ضـائيل   هـقا ال ـد “7107جر ام االستماا لرن ار ”املبنون 
 (.YouTubeيو وا 
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ــز 7103 ســبتمل م احــاة لر نــاة. وقــد ع  ــدم جر ــل االســتماا المالمــل لرن ــار   نيرــول/ . و رك 
. (15)رلبـــد انيمـــ  احلمـــ االهتمـــاحي ةي ـــا عرـــع  رلـــل كمبوفيـــا وعرـــع التوعيـــل   نوســـا  جيـــن مـــا

مــــن ال ــــ ا اســــتمبوا ن  ــــا ملر شــــ افام نفلــــت  ــــا نرلــــق  211وحضــــر اةر ــــل نكمــــر مــــن 
 ناجيام. ونو ع ةري  من  ـ ا اةامبـام لـافراج الـزواج لـا كراه  لاعتبـاره جرميـل جن ـانيل   
ـــــــل لشـــــــي ا  ـــــــدوائر االســـــــتمنائيل   ايـــــــاكم الصمبوفي ـــــــي  ـــــــرر ال ـــــــرارام االهتـــــــاحي   ال ضـــــــايا ال ق

 .(16)ق ي ام
و مــن عمريــام لنــار الدولــل ةر ــل  فمــاج  ــدال  ق يــ  امل ــاواة لــع اةن ــع   ا ياكــن  - 33

ظمـام اجملتمـق احلصوميل. ةح. جنـوا ال ـوفان   ـوحي الر نـل األمريصيـل ل جئـع    شـراكل مـق من
املـــــدل واملنظمـــــام  ـــــ  احلصوميـــــل الدوليـــــل ووكـــــاالم األمـــــم املتحـــــدة واة ـــــام األهريـــــل الحاعرـــــل 
والولارام احلصوميل  لتن ي  نرلبل نةرقـل عامرـل عرـع م ـتون الواليـام مبنيـل لـالبنمل اةن ـال مـن 

احت ــا. و  ـوحي هــقه نجـن  بزيـز ملحــحار ال ـالق امل ــ  عرـع نــدمام الرعايـل وانيــدمام ال انونيـل ومل 
اة ـــل املتر يـــل ملنحـــل ال ـــندو  االســـتئمال نيضـــا لانتبـــار ملجـــرارام التشـــغين املوحـــدة ولتحبير ـــا 

 .(17) دا الت در لربنمل اةن ال
  ـــوحي الر نـــل لوحــــق ملجـــرارام ا حالــــل لرح ـــول عرـــع انيــــدمام و ـــدريا البــــامرع    - 32

م ال بـــول ال بيـــل و ـــدريا ال ـــال م عرـــع اجملـــال ال ـــ، عرـــع التبامـــن لشـــصن ســـريم مـــق اســـتمارا
شـــجل، مـــن  27 111االجتمـــاع. لرضـــحايا. وقـــد اســـتحاف نكمـــر مـــن  -   ـــدا الـــدعم النح ـــ.

مــن حــحايا البنــمل اةن ــال نــدمام شــامرل. و  واليتــع مــن  732األنشــ ل اللناقيــل  و ر ــع 
  املائـل مـن حـاالم  31ن ن الواليام األرلق الـي نحـق ةي ـا اللنـامي  جـرم ملحالـل مـا متوسـ ه 

ــــقين  ــــدعم مــــن مت ــــوع. اجملتمبــــام ايريــــل ال البنــــمل اةن ــــال ملر انيــــدمام ال بيــــل وال انونيــــل ل
 فرلت م الر نل  مما يظ ر مشاركل اجملتمق اير. وملمصانيل االستدامل.

وميمن ملنشار شـبصل مـن انيـدمام الشـامرل نيضـا هـدا اللنـامي الـقر  نحـقه ا يئـل ال بيـل  - 30
لدوليـــل   البـــرا . و بمـــن املنظمـــل مـــق نن ـــائيع اجتمـــاعيع وهـــامع وعـــامرع   اجملـــال ال ـــ، ا

مـــن ولارة ال ـــحل. وســـاعدم عرـــع وحـــق نظـــاحي ملجـــرارام ملحالـــل لربنـــمل اةن ـــال يـــوةر لضـــحايا 
ــــل  مبــــا   ذلــــو   ــــدا املشــــورة والــــدعم النح ــــ. االجتمــــاع.   - هــــقا البنــــمل نــــدمام متصامر

__________ 

-http://gbvkr.org/wp-content/uploads/2013/09/Womens-Hearing-2013-Pressمتاحــــــــــــــــــــــــــــــــــل   املوقــــــــــــــــــــــــــــــــــق:  (15) 

Release_26-Sept-2013.pdf. 
 .www.eccc.gov.kh/en  انظر 112و  113و  117ل   ا عرع آنر   ورام ال ضايا  (16) 

هـــ. وتـــائ  سياســـام  نشـــع ملجـــرارام ر يـــل وقـــد ف لوحـــو  نفوار امل ـــؤولع عـــن  ملجـــرارام التشـــغين املوحـــدة (17) 
 الت در لربنمل اةن ال وم ؤولياهتم.
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نيــــل  والرعايــــل ال بيــــل   مراكــــز الرعايــــل ال ــــحيل األوليــــل. ويــــدعم األن ــــائيون وامل ــــاعدة ال انو 
امـــرنة وةتـــاة. ونشـــارم فراســـل  0 111االجتمـــاعيون الـــقين فرلـــت م املنظمـــل الـــدعم ألكمـــر مـــن 

است  ــــائيل نجريــــت   نوســــا  مــــونحع حصــــوميع فرلــــت م املنظمــــل ملر نن عــــدف احلــــاالم الــــي 
   املائــل نتي ــل  ــقا اللنــامي  ونن 02ملر ايــامع الفافم لن ــبل نحا ــا نن ــائيون اجتمــاعيون 

ن اجتمــاعيون ملر مراكــز الرعايــل ال ــحيل األوليــل الفاف لن ــبل و عــدف احلــاالم الــي نحا ــا نن ــائي
. وكانـــــت اســـــت الل الضـــــحايا  ـــــقا اللنـــــامي مل اليـــــل نيضـــــا. وكشـــــحت فراســـــل (18)  املائـــــل 17

  املائــــل مــــن الضــــحايا يشــــبرون لــــي م راحــــون جــــدا نو  93نن است  ــــائيل عــــن نــــروج املرحــــع 
  املائـل لـين حيــاهتم ن ـبحت نةضـن لصمــ   90راحـون عـن نـدمام الــدعم الـي  ر وهـا  وذكــر 

نو نةضــن نتي ـــل ل هتمـــاحي الـــقر قدمتـــه مراكـــز الرعايــل ال ـــحيل األوليـــل ومنظمـــام اجملتمـــق املـــدل 
 م املنظمل.والبامرون   قال ال انون القين فرلت 

و بـــع لر ـــندو  االســـتئمال نن ا بـــاا  ـــي شـــامن لربدالـــل يبـــا  االحتياجـــام ال ـــحيل  - 31
االجتماعيــل لرضــحايا  ةضــ  عــن احتياجــاهتم ال انونيــل  ين ــور عرــع نمهيــل حيويــل    - والنح ــيل

احلصــوميع مباةــل البنــمل اةن ــال املت ــن لالنزاعــام. وهــقا يت رــا  ن ــي اً ةبــااًل لــع املــونحع 
من خمترمل ال  اعام لص. يت ا   كن مرحرـل مـن املراحـن  لـدرا مـن ا حالـل ملر وتـائ  األفلـل  
ومن امل ح ـل ال ضـائيل ملر االنت ـاا  مباةـل احلـاالم ل ري ـل م ئمـل وم نيـل قـرتحي احرتامـاً  امـاً 

التبامــن مــق  ح ــو  ا ن ــان لرضــحايا. و ــا وحــق مبــاف   وجي يــل ر يــل واحــحل لشــين كيحيــل
البنـــمل اةن ـــال والت يـــد  ـــا. وننـــ ا ةـــان البدالـــل  ت ـــاول امل ح ـــل ال ضـــائيل  و  ضـــ. امل ـــارلل 
التامـــل عـــن البنـــمل حـــد الن ـــار والحتيـــام   حـــاالم مـــا لبـــد انت ـــار النـــزاا وال ـــياقام االنت اليـــل 

 نيضا  وة  سبن انت اا قضائيل و   قضائيل وحمانام لبدحي  صرار هقا البنمل.
 

 لرررررر  القضررررررا  علرررررر  العنررررررف ضررررررد  التعجيررررررل  رررررري رنفيررررررذ القرررررروانين والسياسررررررال الراميررررررة
 والفتيال النسا 
 تحمـــن الـــدول امل ـــؤوليل الرئي ـــيل عـــن منـــق البنـــمل حـــد الن ـــار والحتيـــام والوقايـــل منـــه  - 32

. و ـؤفر ةئـام اجملتمـق (19)والتح يـ  ةيـه وم احـاة مر صبيـه ومبـاقبت م و ـوة  سـبن االنت ـاا منـه
دل فوراً م مــــاً   الــــدعوة مــــن نجــــن اعتمــــاف نو  بــــدين ال ــــوانع وال ياســــام و   بزيــــز قــــدرة املــــ

ـــل عرـــع الت ـــدر لربنـــمل حـــد الن ـــار والحتيـــام. والتشـــريبام الـــي  ـــرحي البنـــمل  مؤس ـــام الدول
__________ 

لا حــاةل ملر ذلــو  و ــرت الرــل ملع ميــل حــول الــزواج املبصــر والبنــمل املنــزر ومــا يت ــن لــقلو مــن نــدمام  (18) 
 ل الترحزيونيل عرع موقق يو وا.ن مل   مخ  م ا بام. وميصن مشاهدة احلمر 011 111عامل ملر 

(  واملبرومـام املتبر ـل A/HRC/23/49انظر   رير امل ررة انيا ل املبنيل مب يلل البنمل حد املـرنة ونسـباله وعواقبـه ) (19) 
 .www.duediligenceproject.org  املتاحل   املوقق “لبقل البنايل الواجبل”
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اةن ـــال ال  ضـــق هـــقه ال ضـــيل   جـــدول نعما ـــا البـــاحي ةح ـــا  لـــن  رســـن كـــقلو رســـالل ملر 
هقا البنمل لن ي ت ـامش مبـه. و ن ـور احلمـ م مـن نجـن مل ـ   ال ـانون عرـع  اجملتمق لرمته لين

نمهيــل اســرتا ي يل و بــزل نيضــا التوا ــن والتن ــي  لــع ةئــام اجملتمــق املــدل وحرحائ ــا   املؤس ــام 
. وع ــــا وحــــق ال ــــوانع وال ياســــام   ــــا اعتمــــاف مبــــاف   وجي يــــل ولرو وكــــوالم (20)البامــــل

ليــــل  رشــــاف ممارســــام مــــونح. الرعايــــل ال ــــحيل وال انونيــــل و ــــ هم مــــن  تمشــــع مــــق املبــــاي  الدو 
 املونحع.

وي ــوحي ال ــندو  االســتئمال لــدعم مبــافرام  رمــ. ملر التب يــن لاعتمــاف و نحيــق ال ــوانع  - 33
  املائـل مـن اة ـام املتر يـل ملـنش ال ـندو   37ملنق البنمل حد املرنة والت در له. وي ـوحي حاليـاً 

 لاعتماف قوانع وسياسام  نو  بمن عرع مل  ح ا. االستئمال
و  املص ــــيو    ــــوحي اة ــــل املتر يــــل لرمــــنش  وهــــ. املنظمــــل الصاتوليصيــــل مــــن نجــــن حــــ   - 39

(  لاالشـرتا  مـق املر ـد الـو   لرمـوا نع Católicas por el Derecho a Decidirاالنتيـار احلـر )
(  لتوتيــ  عمريــام Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidioاملبــ  ل تــن ا نــا  )

. ولتشــ يق اعتمــاف و نحيــق اللو وكــوالم املتبر ــل لــالتح ي    هــقه (21)ال تــن املت ــرل لنــوا اةــن 
 اةرائم.
وين، ال انون اةنـائ. االقـافر ومبظـم ال ـوانع اةنائيـل لرواليـام   املص ـيو عرـع نن  - 21

ــــن ا نــــا  هــــو جرميــــل جن ــــانيل قا ــــل  حبيــــن هــــقه ال ــــوانع وحــــبت املنظمــــل قت ئمــــل لــــقاهتا. ولغي
  لالشـــراكل مـــق ايليـــام املبنيـــل لـــاملرنة 7103الصاتوليصيـــل مـــن نجـــن حـــ  االنتيـــار احلـــر   عـــاحي 

ــــائ.  ــــ  اةن ــــام  لرو وكــــولع لرتح ي ــــام ومصا ــــا املــــدعع البــــامع   الوالي عرــــع م ــــتون الوالي
واليتــع مهــا نواناكــا وكوليمــا. ويشــمن اللو وكــوالن  لتوتيــ  عمريــام ال تــن لــدواةق نــوا اةــن   

مبــاف   وجي يــل   نيــل ومبــاي  قضــائيل موحــدة لرتح يــ    هــقه اةــرائم. ويتضــمن لرو وكــول واليــل 
نواناكــا نيضــا نحصامــاً  ينــق   االعتبــار النظــاحي ال ــانول التبــدفر   الواليــل و ي ــ   نحيــق النظــاحي 

األ ـريل. ويـن، اللو وكـوالن عرـع ملنشـار ةنـل لرر ـد والت يـيم لـع ال انول   قتمبـام الشـبوا 
مــــن الوتي ــــل  007ن ــــحاا امل ــــرحل املتبــــدفين لضــــمان م ــــارلل الواليــــل )انظــــر نيضــــا الح ــــرة 

A/HRC/20/16.)خب وص نمهيل اللو وكولع   
وكـــقلو  ركـــز مبـــافرة ن الـــل ايـــامع   ا نـــد مـــن نجـــن ح ـــو  املـــرنة  وهـــ. ج ـــل متر يـــل  - 20

ملنحل من ال ندو  االستئمال  عرع ليافة امل ارلل عـن البنـمل حـد املـرنة. وقـد  ـممت املنظمـل 

__________ 

 (20) Lori L. Heise, What works to prevent partner violence? An evidence overview, p. 74. 

 (.A/HRC/20/16انظر نيضا   رير امل ررة انيا ل املبنيل مب يلل البنمل حد املرنة ونسباله وعواقبه ) (21) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/20/16
http://undocs.org/ar/A/HRC/20/16


A/HRC/26/17 

E/CN.6/2014/8 
 

 

13-61734 15/23 

 

نفاة لرم ارلل    بتل حمن املمارسام الح ضـرع  لر ـد  نحيـق قـانون الايـل املـرنة مـن البنـمل املنـزر 
  “الب ـــار عرـــع قيـــد احليـــاة”. و نشـــر الن الـــل   ريـــر الر ـــد والت يـــيم املبنـــون 7110ا نـــد لبـــاحي   

الــقر  مــق مبرومــام مــن نجــن قيــاس الت ــدحي ايــرل    نحيــق ال ــانون والتحــديام الــي  واج ــه. 
اة و تضــمن الت ــارير قرــي  مح ــ  لر ياكــن األساســيل ال ائمــل وامليزانيــام ومراحــن مــا قبــن امل احــ

وم احـاة ملنحـاذ األحصـاحي  وكـقلو األحصـاحي واألوامـر ال ـافرة عـن ايـاكم. كمـا قرـن الفيـاف عــدف 
 .(22)لر انون امليزانيل ال لمل لرتنحيق التاحينوامر احلمايل ال افرة و  در خم  ام 

ونتي ــل ألنشــ ل الــدعوة الــي  ضــ رق  ــا املنظمــل  التزمــت مؤس ــتان و نيتــان مهــا ولارة  - 27
املرنة ومنار ال حن  والببمل الو نيـل لتمصـع املـرنة  لـاجرار ر ـد سـنور لر ـانون. ولغيـل  ي ـ  شؤون 

عمريــل الر ــد  نشــرم الن الــل ك تيصبــا عــن ر ــد و  يــيم  نحيــق قــانون الايــل املــرنة مــن البنــمل املنــزر  
الــدلين لر ــد لا حــاةل ملر ك تيصــا عــن نةضــن املمارســام املتبر ــل لتنحيــق ال ــانون. وســيتم  صييــمل 

قــوانع جديــدة  تبرــ  لــالتحر  اةن ــ. وممارســام امل ــر واالعتــدار اةن ــ.. و شــصن البمريــل الــي 
 ضــــ رق  ــــا الن الــــل نيضــــا ممــــااًل عرــــع ا تــــرار املتبــــافل  حيــــث   ــــتجلدحي اةمبيــــام الن ــــائيل   

 لردا ا.لاك تان ولنغ فيح وسرر النصا ونيبال هقه املن  يل  سراا  نحيق ال وانع   
ويشـــــصن  بزيـــــز ال ـــــدرام عرـــــع ر ـــــد  نحيـــــق ال ـــــوانع وال ياســـــام نيضـــــاً االســـــرتا ي يل  - 23

الرئي ــيل لألمانــل ا قريميــل لشــؤون االقت ــاف والبمالــل وامل ــاواة لــع اةن ــع   م ا بــل ةويحوفينــا 
ل ال ــندو  املتمتبـل لـاحلصم الـقا     ـرليا. وقـد فعمـت نمانـل امل ا بـل  وهـ. ج ـل متر يـل ملنحـ

االستئمال   نحيق اسرتا ي يل لرحمايل من البنـمل املنـزر و ـ ه مـن نشـصال البنـمل اةن ـال. وقـد 
 ممت وانتـلم قاعـدة ليانـام عرـع ا نرتنـت لت ـ ين حـاالم البنـمل املنـزر و ي ـ  ر ـدها  

نــــمل. األمــــر الــــقر نفن ملر ق ــــع  بــــافل املبرومــــام عــــل ال  اعــــام واالســــت الل املؤس ــــيل لرب
ونتي ــل لن ــا  اللنــامي    ــوحي ج ــل متر يــل جديــدة هــ. ةريــ  األمــم املتحــدة ال  ــرر    ــرليا  

 لتنحيق هقا النظاحي   نقاليم البرد األنرن.
ولا حــاةل ملر جنــوا ال ــوفان و ــرليا واملص ــيو وا نــد  ســامهت نرلــق ج ــام ننــرن  - 22

ملاحــــ. م ــــامهل كبــــ ة   وحــــق و حبيــــن  تر ــــع مــــنش ال ــــندو  االســــتئمال حاليــــا نو  ر ت ــــا   ا
ــــام   عــــاحي  . ةحــــ. كمبوفيــــا 7103قــــوانع ولرو وكــــوالم لرت ــــدر لربنــــمل حــــد الن ــــار والحتي

احــ رق ال ــندو  االســتئمال الــدور مل ــاعدة الناجيــام مــن االعتــدارام لاألالــاض  الــي كانــت 
ن االعتــدارام لاألالــاض   تر ــع منحــل ســال اً  وشــريصت ا اةمبيــل اني يــل الصمبوفيــل لرناجيــام مــ

. 7107 لــــدور رئي ـــــ.   وحــــق وحـــــمان ســــن قـــــانون مصاةحــــل االعتـــــدارام لاألالــــاض لبـــــاحي
نول ملفانـــــل ل عتـــــدار  7103ونتي ـــــل لـــــقلو ن ـــــدرم هصمـــــل لرديـــــل لنـــــوحي لنـــــه   نوائـــــن عـــــاحي 

__________ 
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ــد ةريــ  املــوارف ا قريمــ. لرح ــو  التــالق أل مانــل لاألالــاض. و  جزيــرة  ونغــا   ايــي  ا ــاف  م ت
مجاعل ايي  ا ـاف   وهـو مـن اة ـام املتر يـل لرمـنش سـال اً  مبـا قـاحي لـه مـن  وعيـل ومـا قدمـه مـن 

ل ـن قـانون الايـل األسـرة  وهـو نول  شـريق لشـين البنـمل  7103م اعدة   نيل  ال ريـ    عـاحي 
تمبـــام ايريـــل املنـــزر   البرـــد. و   رينـــافا  ضـــق ولارة التنميـــل االجتماعيـــل وا ســـصان و نميـــل اجمل

الرم ــام األنــ ة عرــع ملجــرارام التشــغين املوحــدة األور ل  ــاا الرعايــل ال ــحيل مــن نجــن رعايــل 
النـاجع مـن حـحايا البنـمل اةن ـال واالعتنـار  ـم ومبـاةت م. و  سـ اليون قـدمت ةنـل ا ن ـاذ 

بمـن املوحـدة لرتبامـن الدوليـل امل ـاعدة الت نيـل لرحصومـل    ـيا ل نـ، نكمـر ةباليـل  جـرارام ال
ال ــيغل املن حــل  7103مـق اةــرائم اةن ـيل واملنزليــل. وقــد نقـرم شــر ل ســ اليون   حزيران/يونيـه 

لإلجـــرارام املوحـــدة الـــي وحـــبت ا الشـــر ل لالتبـــاون مـــق ال ـــر ل ال ضـــائيل  وهـــ.  ـــيغل ستي ـــر 
 اةن ع. املتبر ل لالبدالل لع 7107عاحي   نحيق قوانع

 
 ساب المعارف ورنمية القدرالاكت - رابعا 

يبـــزل ال ــــندو  االســــتئمال  مـــن نــــ ل مبــــافرام لنــــار ال ـــدرام و  يــــيم لراقــــه  وحــــق  - 20
 ممارسام مبتصرة وواعدة وم تدامل ملنق البنمل حد الن ار والحتيام ومل ائه.

فعـــم مبـــافرام الـــتبرم عرـــع ال ـــبيد  7103وقـــد وا ـــن ال ـــندو  االســـتئمال   عـــاحي  - 21
. مــن نــ ل آليا ــه لرتمويــن املواحــيب.. و ركــز هــقه ايليــام عرــع مباةــل قــاالم التــدانن البــامل

لــع ةــ وس ن ــ، املناعــل البشــريل/ا يدل والبنــمل حــد املــرنة  وعرــع مباةــل البنــمل حــد املــرنة   
ننشــي ال ــندو  االســتئمال  7103حـاالم النــزاا ومــا لبــد النــزاا وال ــياقام االنت اليــل. و  عــاحي 

 والشالام.  در لربنمل حد الحتيام واملراه امل  وين مواحيب. جديدة   با لالتآلي
وآليـــام التمويـــن املواحـــيب. محيـــدة لوجـــه نـــاص   اكت ـــاا املبـــارا وقحيـــز البمـــن    - 22

اجملـــاالم اللناقيـــل االســـرتا ي يل. و  هـــقا ال ـــدف نظـــم ال ـــندو  االســـتئمال واملصتـــا املتبـــدف 
حر ــل عمــن  7103يئــل األمــم املتحــدة لرمــرنة   جنــوا نةري يــا   حزيران/يونيــه األق ــار التــالق  

 دريبيــل مــن نجــن  بميــ  مبــارا اة ــام امل ــتحيدة مــن املــنش و بزيــز قــدرهتا عرــع مباةــل قــاالم 
التــدانن لــع ةــ وس ن ــ، املناعــل البشــريل/ا يدل والبنــمل حــد املــرنة. وحــم هــقا احلــد  الــقر 

ج ـــل متر يـــل لرمـــنش  البـــل ل ـــببل لـــرامي   نةري يـــا وآســـيا ونورولـــا الشـــرقيل  00اســـتمر ت تـــل نيـــاحي 
لتبــافل املمارســام الواعــدة والــدروس امل ــتحافة  وقيــاس الت ــدحي ايــرل  ــو ق يــ  النتــائي املشــرتكل 
و بزيــز التن ــي . ولنــار عرــع حر ــل البمــن التدريبيــل األور املب ــوفة   لدايــل هــقه الــلامي   عــاحي 

   حــت حر ــل البمــن المانيــل ل ــد المغــرام املبرةيــل وق ــع قاعــدة األفلــل لشــين كيحيــل 7100
التحاعـــن لـــع البنـــمل وةـــ وس ن ـــ، املناعـــل البشـــريل/ا يدل   حيـــاة املـــرنة  ولشـــين كيحيـــل مباةـــل 

 ها ع امل يلتع املرتال تع ل ري ل ةبالل وشامرل.
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 7103لرتــدريا والتبــافل   ني ــان/نلرين كمــا ع ــد ال ــندو  االســتئمال حر ــل عمــن  - 23
ل ا  نرلق ج ام متر يـل لرمـنش مـن نجـن الت ـدر لربنـمل حـد املـرنة   حـاالم النـزاا ومـا لبـد 
النــزاا و  ال ــياقام االنت اليــل. ونتنــار  بــافل اة ــام املتر يــل لرمــنش نلاهتــا  لــرلم قموعــل مــن 

ت ـاا املبـارا واملؤشـرام املشـرتكل. وسـتوةر آليـل نوجه التتلر املتبر ل لينش ل الدعوة والبحـث واك
التمويـــن املواحـــيب. مبرومـــام عـــن  بمـــيم مراعـــاة املنظـــور اةن ـــال   ال ـــياقام االنت اليـــل وعـــن 

  وتي  البنمل اةن ال   حاالم النزاا وما لبد النزاا.
ي مــــدهتا ونظــــم ال ــــندو  االســــتئمال حر ــــل عمرــــه الباشــــرة املبنيــــل لت ــــوير ال ــــدرام الــــ - 29

. و ــرر  نظــيم حر ــام البمــن   كــن 7103مخ ــل نيــاحي   نيويــور    ني ــان/نلرين ونيار/مــايو 
ةــــوج جديــــد مــــن اة ــــام املتر يــــل لرمــــنش مــــن نجــــن ليــــافة قــــدرهتا عرــــع ر ــــد النتــــائي والــــدروس 
 امل تحافة و  ييم ـا وا لـ غ عن ـا ونشـرها  وم ـاعدة اة ـام اةديـدة املتر يـل لرمـنش عرـع وحـق

 ن   ا لرر د والت ييم.
  اســتجلدحي م ــدمو ال ربــام واة ـام املتر يــل لرمــنش نظــاحي 7103و  7107و  عـام.  - 01

ملفارة املنش عرـع ا نرتنـت الـقر وحـبه ال ـندو  االسـتئمال لر ـد حاةظتـه مـن املـنش. ون ـبحت 
نــ ل الن ــمل املرحرــل المانيــل مــن النظــاحي قيــد التشــغين وســيبدن نشــر الن ــجلل الصامرــل مــن النظــاحي 

. والنظــاحي نفاة   ــمش لر ــندو  لــافارة املــنش ور ــدها مبزيــد مــن الحباليــل  7102األول مــن عــاحي 
وقديــد امل ــائن واال اهــام   قــال اللقــل  و  ــدا فعــم مناســا التوقيــت ملر اة ــام املتر يــل 

يدين الرئي ـيع لرمنش. وسي مصق النظاحي ليانام عن عدف املـنش   كـن لرـد نو من  ـل  وعـن امل ـتح
املتــوقبع وامل ــتحيدين والحبريــع  ونشــصال البنــمل الــي يــتم الت ــدر  ــا ح ــا البرــد نو املن  ــل 

 والبيانام املاليل املتبر ل مب االم التدنن االسرتا ي يل.
ويتزايد االعرتاا لاة ام املتر يـل ملـنش ال ـندو  االسـتئمال ملـا  ـا مـن نـلام ومبـارا  - 00

    7103 م نحـــت منظمـــل األ بـــار املنا ـــرين حل ـــو  ا ن ـــان اةـــائزة األور لبـــاحي و ـــيت . وقـــد
مل ار التحـدر الت ـ  املشـرت  لـع وكالـل التنميـل الدوليـل التالبـل لرواليـام املتحـدة ومؤس ـل البشـريل 

)انظـر نيضـا الح ـرة  “التوتيـ ”( ملنـق ار صـاا الحظـائق  وذلـو   ةئـل Humanity Unitedاملتحـدة )
(. وح ـــرت مؤس ـــل كارنا اكـــا لتبزيـــز ال ـــحل   ا نـــد عرـــع جـــائزة منظمـــل ال ـــحل البامليـــل 72

االلتصــارام الــي هتــدا ملر ”  وذلــو   ةئــل 7103ل متيــال   الرعايــل ال ــحيل األساســيل لبــاحي 
. وقــــد اعرتةــــت  ــــا نيضــــا هيئــــل انيــــدمام “ ي ــــ  احل ــــول عرــــع الرعايــــل وحــــمان اســــتمراريت ا

ــــل الو ن ــــي   ــــدم ا لتي ــــ  ال انوني ــــد ل يام ــــا لت ــــوير نةضــــن املمارســــام ولرم ــــامهام ال يــــل لا ن
ح ــــول اجملتمبــــام امل مشــــل عرــــع انيــــدمام. و  لمبــــالور م نحــــت املنظمــــل ا قريميــــل األةري يــــل 

SAfAIDS  قـــــال مصاةحـــــل    7103جــــائزة املنظمـــــام  ـــــ  احلصوميــــل الو نيـــــل ل متيـــــال لبــــاحي
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 -ةــرص الو ــول عرــع قــدحي امل ــاواة ”وا يــدل. وح ــرت مؤس ــل ةــ وس ن ــ، املناعــل البشــريل 
جملاهرهتـــا  7103 عرـــع جـــائزة اال  ـــاالم لشـــركل نةـــون لبـــاحي “(Equal Access Nepalنيبـــال )

لافانل البنمل حد املـرنة. ويشـصن ذلـو فلـي  عرـع نن ال ـندو  االسـتئمال يـدعم املنظمـام الـي 
 ه.    ريبل اة وف املبقولل   قاالهتا.

 
 الشراكال -اامسا  

يتمتــق ال ــندو  االســتئمال لشــراكام مــق البديــد مــن ن ــحاا امل ــرحل  مبــا   ذلــو  - 07
احلصومــام وال  ــاا انيــاص واملنظمــام  ــ  ا افةــل لرــرلش واألةــراف الــقين يشــغر م هــقا األمــر   

ركار ال ـــندو  مجيـــق ن ـــار البـــا . و ت ـــم امل ـــامهل املاليـــل والـــدعم ال ياســـ. الرـــقان ي ـــدم ما شـــ
 االستئمال ليمهيل حا ل من نجن اة وف الي يبق ا   ار البنمل حد الن ار والحتيام.

  ونيرلنــدا  ونملانيــا  وملســرائين    كانــت كــن مــن نســرتاليا7103و  كــانون األول/في ــمل  - 03
قـد   واليالـان  اوهولنـد  والنم ـا  وليجلتنشـتاين  وكالان ـتان  وجنـوا نةري يـا  وملي اليا  وني رندا

قـــدمت م ـــامهام ســـجليل ملر ال ـــندو  االســـتئمال. واســـتمرم منظمـــل لونتـــا الدوليـــل ومؤس ــــل 
 ـــالان واقـــاف األمـــم املتحـــدة االئتمـــال   فعـــم مبـــافرام ال ـــندو  االســـتئمال. وح ـــن عمـــن 

مــرنة   ال نيضــا عرــع  ويــن مــن الر ــان الو نيــل التالبــل  يئــل األمــم املتحــدة لرال ــندو  االســتئم
 واليالان.  والنم ا  واملمرصل املتحدة للي انيا البظمع ونيرلندا الشماليل  وني رندا  نملانيا
  لتنظــــيم عــــدة مناســــبام مــــن نجــــن ليــــافة 7103وقــــاحي ال ــــندو  االســــتئمال   عــــاحي  - 02

التبريــــمل لــــه ولنــــار شــــراكام جديــــدة و وســــيق ن ــــا   وا ــــره مــــق ق ــــاا الشــــركام. واستضــــاا 
ـــــع ال ـــــندو  ا ـــــان  مناســـــبل لت ـــــري  الضـــــور عر الســـــتئمال    مل ـــــار شـــــراكل مـــــق حصومـــــل اليال

ا  ـــــالام الـــــي ق  ـــــت   لـــــرامي  نحـــــقها ج تـــــان متر يتـــــان ملـــــنش مـــــن ال ـــــندو  االســـــتئمال  
  وذلـــــو   قـــــال   ـــــجل  األ بـــــار املنا ـــــرين حل ـــــو  ا ن ـــــانقرـــــ  ال ـــــصان ومنظمـــــل  ومهـــــا

 ــــال والت ــــدر لــــه. وحضــــر هــــقه املناســــبل نكمــــر مــــن التصنولوجيــــا مــــن نجــــن منــــق البنــــمل اةن
ممم  مـن الـدول األعضـار وال  ـاا انيـاص اليالـال  و رنسـ ا كاليوشـ. نوميمو ـو نائـا املممـن  31

 الدائم لريالان لدن األمم املتحدة  ونائا األمع الباحي.
ســتئمال ومبناســبل اليــوحي الــدور لر ضــار عرــع البنــمل حــد املــرنة  استضــاا ال ــندو  اال - 00

ححــــن اســــت بال ملممرــــ. الببمــــام الدائمــــل لــــدن األمــــم املتحــــدة  والشجل ــــيام البامــــل  وال  ــــاا 
آمــا م ”م ــحولل لرســالل محافهــا  7102انيــاص  مــن نجــن مل ــ   الرتــه ةمــق األمــوال لبــاحي 

رـع . وكـرتحي االسـت بال نيضـا رواف التغيـ    قـال ال ضـار ع“مبر ل عرينا  و ن نبرـ  آمالنـا عرـيصم
 البنمل حد الن ار والحتيام.
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و  مل ــــــار االحتحــــــال لاأليــــــاحي ال ــــــتل عشــــــرة مــــــن النشــــــا  ملناهضــــــل البنــــــمل اةن ــــــال   - 01
استضــاا روفولــمل ســيمون ليصينــو ســح  هولنــدا لــدن الواليــام املتحــدة ححــ  موســي يا وححــن 

رلاف: مبـــافرة شـــ ”اســـت بال نا ـــا لـــدعم ال ـــندو  االســـتئمال. وجـــرن نـــ ل املناســـبل مل ـــ   
  وهـــ. شـــراكل جديـــدة لـــع “االحتحـــار ل ـــدرة الن ـــار والحتيـــام عرـــع ال ـــموف   مواج ـــل البنـــمل

ال ـــندو  االســـتئمال واملنظمــــل الدوليـــل لرموســـي ع مــــن نجـــن احليـــاة  ست ــــحر عـــن قموعـــل مــــن 
احلحــ م املوســي يل الــي هتــدا لــرل  اةمــاه  لاملوســي ع الص ســيصيل  وملر   ــري  الضــور عرــع 

 .(23)   البافيل لرن ار والحتيام عرع ال موف   مواج ل البنمل ال درة
 

 0202دورة رقديم المنح لعام  - سادسا 
ي بــــن ال ــــندو  االســــتئمال   مل ــــار فعو ــــه لت ــــدا امل رتحــــام  وهــــ. متاحــــل لالرغــــام  - 02

فوالر الر يــل ال ــت   ربــام احل ــول عرــع املــنش املتبــدفة ال ــنوام الــي   ــن قيمت ــا ملر مريــون 
امل دمـــــل لالرغـــــام ا نصريزيـــــل والحرن ـــــيل وا ســــــبانيل. وي ـــــوحي ال ـــــندو  االســـــتئمال   شـــــيا مــــــق 
اسرتا ي يته  لانتيار امل رتحام الي   ـد ال ريـ  نمـاحي ق يـ   غيـ  مرمـوس عرـع ال ـبيد الـو  . 

سـتدامل  والـي و نش األولويل لر ربـام الـي   ـر    ـا جديـدة  و تـيش ةر ـا لرتوسـق والتصـرار واال
   ن ملر عدف كب  من امل تحيدين.

و صحـــن الر ــــان االستشــــاريل اللناقيـــل فون ا قريميــــل املشــــرتكل لـــع الوكــــاالم نن  صــــون  - 03
املــــــنش امل دمــــــل م ــــــت يبل لرتحــــــديام واألولويــــــام ا قريميــــــل والو نيــــــل    حــــــع  تــــــور الر نــــــل 

ن نةـراف مـن اجملتمـق املـدل ومـن منظومـل األمـم املتحـدة  االستشاريل اللناقيل البامليل  الي  تيلمل مـ
ملســدار املشــورة ملر نمانــل ال ــندو  االســتئمال لشــين األولويــام االســرتا ي يل ولشــين نوجــه التــتلر 

 ايتمرل لع ال ربام املجلتارة.
لرـــــدا لرـــــغ  020 ربـــــا مـــــن  7 201   ر ـــــع ال ـــــندو  االســـــتئمال 7103و  عـــــاحي  - 09

لريـون فوالر. وورفم مبظـم ال ربـام مـن منظمـام  060امل رـوا ةي ـا نكمـر مـن قموا التموين 
لرــــدا  03منحــــل  غ ــــ.  02م يــــع فوالر   مل ــــار  3اجملتمــــق املــــدل. ومــــنش ال ــــندو  مبرــــغ 

منظمــل مــن منظمــام اجملتمــق املــدل وحصومــل ننتيغــوا ولرلــوفا منحــا يتوقــق نن  01وملقريمــا. و ر ــت 
. ومــن حيـــث قيمــل املــنش  ن   ـــت 7102تحيدين  رــول عــاحي مريــون مــن امل ـــ 763  ــن ملر 

  املائــل  00  املائــل مــن األمــوال املر ــوفة لــلامي   آســيا ومن  ــل ايــي  ا ــاف ؛ و  23ن ــبل 
  املائــــل  00  املائــــل ألةري يــــا  و  07لــــلامي   نمريصــــا ال  ينيــــل ومن  ــــل البحــــر الصــــاري،؛ و 

__________ 

ن نجــن احليــاة هــ. منظمــل  ــ  هافةــل لرــرلش م رهــا الواليــام املتحــدة  وهــ.  بمــن املنظمــل الدوليــل لرموســي ع مــ (23) 
 عرع ملحدا  نتر اجتماع.   مجيق ن ار البا  من ن ل املوسي ع.
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  املائــل ملبــافرام   الــدول البرليــل  0 املائــل لــلامي نقاليميــل؛ و   9ألورولــا وآســيا الوســ ع  و 
مريـــون فوالر( نيمـــ   761  املائـــل مـــن اجملمـــوا ) 33ومشـــال نةري يـــا. وقـ ــدمت مـــنش   ـــن ملر 

ـــــ  لاملراه ـــــام والحتيـــــام   ـــــن املواحـــــيب. املتبر ـــــل التموي ـــــل لرمـــــنش  بمـــــن حـــــمن آلي ج ـــــام متر ي
 .7102تاة  رول عاحي ة 23 111وسي تحيد من ا نكمر من 

ـــــــل ملـــــــنش ال ـــــــندو  االســـــــتئما - 11 ـــــــرامي مبتصـــــــرة و بمـــــــن اة ـــــــام املتر ي ـــــــق ل ـــــــع  نحي ل عر
جـــدواها   مصاةحـــل البنـــمل حـــد الن ـــار والحتيـــام ومنبـــه. ةحـــ. موريتانيـــا  بمـــن منظمـــل  نتبتـــت

SOS-Esclaves  كـــ.   7112) ـــدة الرقيـــ ( عرـــع الـــدعوة ملر مل ـــ   قـــانون مناهضـــل الـــر  لبـــاحي
ش ملنظمــام اجملتمــق املــدل لت ــدا م البــام لالنيالــل عــن الن ــار الرقيــ   ورةــق عــار ا تبــام ي ــم

 قمن الدولل مل ؤولياهتا. عن كاهن الضحايا  وكحالل
واســــتنافا ملر مبــــافرة ناجحــــل فعم ــــا ال ــــندو  االســــتئمال   ال ــــال   قامــــت منظمــــل  - 10
حـــــر  اةن ـــــ.    ـــــناعام امل لـــــ  الدوليـــــل لتوســـــيق ن ـــــا   ـــــدن هتا لرت ـــــدر لرت “كـــــ ”

( عرـــع Breakthrough Trustوال ـــياحل والضـــياةل   كمبوفيـــا. و بمـــن مؤس ـــل ا  ـــال الصبـــ  )
الـــي تبتـــت جـــدواها  وذلـــو   ســـت واليـــام   ا نـــد  “لررتةيـــه التم يحـــ.”استن ـــان من  يت ـــا 

م متن رـل لرم ـاعدة ال انونيـل نا  ل لالرغـل ا نديـل. وي ـوحي قرـ  ال جئـع الـدامنرك. لانشـار عيـافا
 لتربيل احتياجام الن ار البائدام واملشرفام فانريا   نةغان تان و اجيص تان.

و بمن مخ  ج ام جديـدة متر يـل لرمـنش عرـع  بزيـز  نحيـق ال ـوانع وال ياسـام الراميـل  - 17
ةن ـــانيل عرـــع ملر ال ضـــار عرـــع البنـــمل حـــد املـــرنة. ةحـــ. ننتيغـــوا ولرلـــوفا  بمـــن مديريـــل الشـــؤون ا

اةن ــال.  الراميــل   ــار البنــمل 7103-7103 نحيــق ن ــل البمــن االســرتا ي يل الو نيــل لرحــرتة 
 Initiatives pour la Protection desو  املغــرا  بمــن منظمــل مبــافرام الايــل ح ــو  املــرنة )

Droitsتماعيـــل  وذلـــو ( عرـــع  ي ـــ  و ـــول املـــرنة ملر البدالـــل و تب ـــا لـــاحل و  االقت ـــافيل واالج
مــن نــ ل مؤس ــل الرعايــل االجتماعيــل املتبــدفة االنت ا ــام الب حــار لرتبرــيم و ملفمــاج املــرنة. 

قتمـق ”( عرـع  نحيـق لرنـامي Action Aidو  ميامنار  بمن منظمل البمـن مـن نجـن   ـدا املبونـل )
و   ـــرليا  عرـــع  بزيـــز ملفمـــاج املنظـــور اةن ـــال   سياســـام التبرـــيم البـــاحي. “نـــال مـــن البنـــمل
عرـــع التب يـــن لتنحيـــق االســـرتا ي يل الو نيـــل ملنـــق البنـــمل حـــد املـــرنة وال ضـــار  B92 بمـــن مؤس ـــل 

عريـــــه   األســـــرة و  الب قــــــام لـــــع الشـــــركار احلميمــــــع  عـــــن  ريـــــ  وحــــــق لرنـــــامي لرتمصــــــع 
 االقت افر لرناجيام ي وحي عرع األعمال الت اريل الزراعيل.

االم التــــدانن لـــع ةـــ وس ن ــــ، املناعـــل البشــــريل/ا يدل وال يـــزال الت ـــدر ملشــــصرل قـــ - 13
والبنمل حد املـرنة يشـصن م ـدرا لر رـ  عرـع ال ـبيد البـامل.. و بمـن ج تـان جديـد ان متر يتـان 
لرمـــنش  ومهـــا مؤس ـــل جامايصـــا لرـــدعم   قـــال ا يـــدل مـــن نجـــن احليـــاة  والشـــبصل ا ندوني ـــيل 
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دمام ال ــحيل  وكحالــل مراعــاة ال  ــاا ال ــح. لرن ــار امل ــالام  عرــع  ي ــ  احل ــول عرــع انيــ
الحتياجـــام املـــرنة واملمريـــام واملمريـــع ومشـــت . اةن ـــع ومغـــايرر ا ويـــل اةن ـــيل  والن ـــار ذوام 
ا عاقـــل والبـــامرع    ـــارة اةـــن . و  ةي ـــ.  ـــدير مؤس ـــل انيـــدمام ال بيـــل   ايـــي  ا ـــاف  

حيـل  مـن نجـن مل احـل انيـدمام واملبرومـام لرن ـار   عيافام متن رل   سـببل مواقـق لألسـوا  الري
 نماكن عمر ن.

وســـــتبا  مخ ـــــل لـــــرامي احتياجـــــام الحتيـــــام املراه ـــــام. ةحـــــ. جنـــــوا نةري يـــــا   بمـــــن  - 12
 Skillz( عرـع  وسـيق من   ـا الدراسـ. امل ـمع Grassroots Soccerمؤس ـل كـرة ال ـدحي الشـببيل )

Plus  يــز  صــع الحتيــام  وليــافة وعــي ن   ــوق ن اةن ــيل الــقر ي ــوحي عرــع الرياحــل  مــن نجــن  بز
وا  اليـــــل  و ي ـــــ  ح ـــــو ن عرـــــع انيـــــدمام امل دمـــــل لرناجيـــــام مـــــن البنـــــمل اةن ـــــال. و  
ــــل  لــــنغ فيح  بمــــن مؤس ــــل نــــارر لرو ــــا  ســــانغا مــــق املــــدارس عرــــع هتيئــــل ليئــــام  بريميــــل آمن

 حـــال عرـــع  ريـــا منـــوذج قـــائم عرـــع لرحتيـــام. و  ةييـــت نـــاحي يبمـــن املشـــروا الـــدور لصحالـــل األ
البحــو  لبنــار مــدارس  راعــ. املنظــور اةن ــال   هــانور. ويشــ ق  ــندو  املــرنة األوكرانيــل عرــع 
عــــدحي الت ــــامش مل  قــــا مللار البنــــمل لــــع الشــــباا األوكــــرال. و  كوســــوةو يبمــــن املركــــز األورو  

نـمل والايـل الحتيـام واملـراه ع لشؤون األقريام عرع  ي ـ  احل ـول عرـع نـدمام الوقايـل مـن الب
 املنتمع ملر  وائمل األقريام.

 
 سبل المضي قدما -سابعا  

 بمــن لــرامي ال ــندو  االســتئمال الراميــل ملنــق البنــمل حــد الن ــار والحتيــام عرــع  ببئــل  - 10
 اجملتمبــام ايريــل مــن نجــن  غيــ  املبت ــدام واملواقــمل واملمارســام الــي  ــدا ممارســل البنــمل و برــه
نمـرا  بيبيـا. و تـيش هـقه املبـافرام نمـاكن آمنــل لرحتيـام   ـمش  ـن لااللفهـار و  ـوير ملمصانــاهتن. 
و شـــ ق الـــلامي عرـــع وحـــق اســـرتا ي يام هتـــدا ملر مل ـــار ا ةـــ م مـــن الب ـــاا عرـــع نعمـــال 
البنمل اةن ال   حاالم النزاا  مبا   ذلو عن  ريـ  مجـق األفلـل و بزيـز نظـم االفعـار وملنشـار 

ليام    قضائيل لإلة ا  عـن احل ي ـل. ومـن نـ ل الـدعم الـقر ي دمـه ال ـندو  االسـتئمال  آ
ح  ـت اة ــام املتر يـل لرمــنش   ــدما كبـ ا   التمصــع مـن  نحيــق  شــريبام  تنـاول مجيــق نشــصال 

ــــام. ةحــــ. عــــاحي  ــــرامي  7103البنــــمل حــــد الن ــــار والحتي وحــــده  فعــــم ال ــــندو  االســــتئمال ل
م يــع مــن الن ــار والرجــال والحتيــام والحتيــان   مجيــق ن ــار البــا   مبــا  3ن و ــرت ملر نكمــر مــ
يـــزال عمـــن ال ـــندو  االســـتئمال  والمـــن الناجيـــام مـــن البنـــمل.  31 111  ذلـــو نكمـــر مـــن 

 حيويا   سد الح وة لع الوعوف والبمن.
ح  ـــت مبـــافرام وكمـــا يتبـــع مـــن األممرـــل الـــوارفة   الحـــروا ال ـــال ل مـــن هـــقا الت ريـــر   - 11

ال ــندو  االســتئمال نتــائي مرحونــل  وهــ.  ــلهن عرــع نن هــدا ملقامــل عــا  نــال مــن البنــمل 
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حــــد الن ــــار والحتيــــام هــــو هــــدا ميصــــن ق ي ــــه لبــــد جيــــن واحــــد ة ــــ  لشــــر   ضــــاةر ا رافة 
ال ياســيل وااللتــزاحي االجتمــاع. و ــوة  املــوارف. وقــد عمــن ال ــندو  االســتئمال لــ  ان  ــاا نــ ل 

عامـــا مــــن وجــــوفه  مـــن نجــــن قويــــن هـــقا األمــــن ملر ح ي ــــل واقبـــل. وفنا ال ــــندو  عرــــع  02
مل ــدار فعــوة لت ــدا امل رتحــام ســنويا  فون نن ين  ــق عــن ذلــو لــالر م مــن البيئــل املاليــل البامليــل 

 ال ببل.
عــــن فعو ـــه المامنــــل  7103 شـــرين المـــال/نوةمل  70ونعرـــن ال ـــندو  االســــتئمال    - 12

ا امل رتحــــام. ولــــالنظر ملر النتــــائي الواعــــدة لرــــن ي اجملتمبيــــل والــــدور املركــــزر لرتببئــــل عشــــرة لت ــــد
ليـل لت ـدا املـنش لشـصن هـدف الـدورة اياالجتماعيل   ملحدا  التغيـ   ة ـيبمن ال ـندو  نـ ل 

واســــرتا ي . عرــــع االســــتممار   املنظمــــام الن ــــائيل الشــــببيل واملنظمــــام الــــي ي وفهــــا الشــــباا  
اةل ملر منظمام اجملتمـق املـدل الراسـجلل واحلصومـام ونةرقـل األمـم املتحـدة ال  ريـل. وسـيور لا ح

اعتبــار نــاص نيضــا لرــلامي الــي   شــر  ةئــام  بــال مــن التمييــز واالســتبباف  مــن قبيــن املشــرفين 
م لبـــد النـــزاا وال ـــياقا ال ئـــ. يبشـــن   حــاالم النـــزاا ومـــافانريــا وال جئـــع والن ـــار والحتيـــام 
 االنت اليل  والن ار ذوام ا عاقل.

ال ــنع  وانيــلة الرتــع اكت ــبت ما عرــع مــروسيوا ــن ال ــندو  االســتئمال  بميــ  املبرةــل  - 13
  قــال قديــد وفعــم املبــافرام الواعــدة. ولوســق ال ــندو  االســتئمال لنــار عرــع هــقه المــروة مــن 

ي يضـــ رق  ـــا ل ـــورة م ـــتمرة  مـــق الت ـــارا  صييـــمل و حـــي، قـــاالم الرتكيـــز   األنشـــ ل الـــ
ملع ــار األولويــل لرــلامي الــي  ن ــور عرــع نكــل ملمصانيــل. وهــقا التحريــن الــقر ي ــتند ملر املبــارا 

 هو ما يدعم ليافة الرتكيز عرع  ببئل اجملتمبام ايريل.
ونــــ ل ال ــــنوام انيمــــ  املاحــــيل الفافم  ربــــام احل ــــول عرــــع التمويــــن لــــيكمر مــــن  - 19

ع الن ـــي  مـــن ذلـــو ا حـــ  املبرـــغ الـــقر ولعـــه ال ـــندو  االســـتئمال لـــيكمر مـــن الضـــبمل. وعرـــ
مريـــــون فوالر  نمـــــا    7060  حيـــــث و لعـــــت مـــــنش قموع ـــــا 7113  املائـــــل منـــــق عـــــاحي  11
قــــدحي ال ــــندو   7113مريــــون فوالر. و  عـــاحي  3لعـــل و ةصــــان قمـــوا األمــــوال امل 7103 عـــاحي

ــــرقم  رــــول   املائــــل مــــن ن ــــ 267االســــتئمال منحــــا ملر  حاا ال ربــــام. وقــــد ا حــــ  هــــقا ال
  املائــل ة ــ  مــن  162  إ ــن ســون  7103  املائــل  و رــول عــاحي  060ملر  7101 عــاحي

 م دم. ال ربام عرع منش.
ويبمن ال ندو  االستئمال عرع مضاعحل ج ـوفه مـن نجـن ليـافة األمـوال الـي  مب ـا   - 21

يــ  رحيتــه. وا ــدا هــو نن  برــغ األمــوال املجل  ــل لرمــنش   ســبيا لروةــار لالواليــل املنا ــل لــه وق 
مريــــون فوالر. وال ــــندو  عرــــع ت ــــل مــــن نن الــــدول األعضــــار وال  ــــاا  00مبرــــغ  7102عــــاحي 

 ا دا. سيتباونون مبه من نجن ق ي  هقا انياص ومن ي م م هقا األمر من األةراف
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وانيم ـــع التحـــديام وا  ـــالام وةيمـــا  نـــاقح ةنـــل وحـــق املـــرنة نـــ ل فورهتـــا المامنـــل  - 20
تنحيــق األهــداا ا منائيــل لأللحيــل ل ــا  الن ــار والحتيــام  يشــا ر ال ــندو  االســتئمال املتبر ــل ل

الـــدول األعضـــار التزام ـــا لتب يـــن مجيـــق اة ـــوف الراميـــل ملر مل ـــار البنـــمل حـــد الن ـــار والحتيـــام. 
نساسـيا   ن ـل التنميـل ملـا لبـد عـاحي وات  مـن نن هـقه امل ـيلل سـتدرج لو ـح ا عن ـرا   ندو  وال

 و  املناقشام ايي ل لالقكرن البشرين  ع ن ومن اج عمن لي ع. 7100
 


