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  شكر وتقدير 

  
يود صندوق األمم المتحدة االستئماني للقضاء على العنف ضد المرأة (صندوق األمم المتحدة االستئماني) أن يعرب عن خالص  

الخطة   العديدين في  للمساهمين  العميق  االستئماني    اإلستراتيجيةتقديره وامتنانه  المتحدة  األمم  ، والذين 2025- 2021لصندوق 
في األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني/منظمات حقوق اإلنسان والمنظمات ممثلو كيانات يتكونون من ممثلي الدول األعضاء  

القطاع الخاص فضًال عن خبراء متميزون في مجال مكافحة العنف ضد المرأة وحقوق اإلنسان. وتتوفر القائمة الكاملة للمساهمين 
  في الملحق "ب". 

التجاه االستراتيجي لصندوق األمم المتحدة االستئماني على مدى السنوات الخمس المقبلة،  لقد كان لمساهماتك القيمة أثًرا نافعًا على ا
  وسنعتمد على شراكتك ودعمك في جعل هذه الرؤية المشتركة واقعنا المشترك. 

تهم  وأعضاء المجموعة المرجعية على تكريس وقتهم الثمين وجهدهم السخي ورؤي  اإلستراتيجيةشكر خاص للمجموعة االستشارية  
  العميقة بشأن العديد من التكرارات المتعلقة بمراجعة وتحسين النتائج النهائية التي يتم تقديمها في هذه الوثيقة. 
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 االختصارات 
  

    
  

AWID  جمعية حقوق المرأة في التنمية  

CEDAW   التمييز ضد المرأة اتفاقية القضاء على جميع أشكال  

CSOs  منظمات المجتمع المدني  

EU/UN Spotlight  
Initiative  

  مبادرة االتحاد األوروبي واألمم المتحدة لتسليط الّضوء

EVAW/G   القضاء على العنف ضد النساء والفتيات  

GEM   مقياس الموقف الذكوري من المساواة بين الجنسين  

GEWE   الجنسين وتمكين المرأة تحقيق المساواة بين  

IMF  صندوق النقد الدولي  

IPCC   الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  

Istanbul  
Convention  

  اتفاقية المجلس األوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي 

LGBTI   الجنسانية وحاملو صفات الجنسين المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية  

NGOs  المنظمات غير الحكومية  

ODA  المساعدة اإلنمائية الرسمية  

PAC  اللجنة االستشارية للبرنامج  

SDGs   وعقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030خطة  

SEA/SHA   االستغالل واالنتهاك الجنسيين/التحرش واإلعتداء الجنسي  

SVRI   مبادرة بحوث العنف الجنسي  

UN   األمم المتحدة  

UN Trust Fund   صندوق األمم المتحدة االستئماني لدعم اإلجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة  

UN Women   هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  

UNDESA   واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة إدارة الشؤون االقتصادية  

UNEP  برنامج األمم المتحدة للبيئة  

VAW/G   العنف ضد النساء والفتيات  

WHO  منظمة الصحة العالمية  

WROs   منظمة حقوق المرأة  
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بأنه انتهاك جسيم لحقوق اإلنسان، له عواقب جسدية وجنسية وعقلية فورية وطويلة األجل على النساء والفتيات وقد )  VAW/Gيُعرف العنف ضد النساء والفتيات (
المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة األمم المتيتسبب في آثاٍر مدمرة.   حدة  وفقًا ألحدث التقديرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وهيئة األمم 

غير الشريك في  ن  للمرأة)، فقد تعرضت واحدة من بين كل ثالث نساء على مستوى العالم إما للعنف الجسدي و/أو الجنسي من الشريك الحميم أو العنف الجنسي م
دت أيًضا إلى حدوث تزايد  حياتهم. حيث لم تكشف جائحة كورونا عدم استعداد البلدان لالستجابة والتعامل مع العنف ضد النساء/الفتيات القائم والمستمر فحسب، بل أ

  كبير في هذا االنتهاك السائد بالفعل لحقوق اإلنسان.

األمم المتحدة االستئماني لدعم اإلجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة (صندوق األمم المتحدة االستئماني)،  تقع حقوق اإلنسان في صميم عمل صندوق 
ف  ). ويعد صندوق األمم المتحدة االستئماني هو أول صندوق عالمي متعدد األطرا166/ 50على النحو المبين في قرار تأسيسه (قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  

 -عاًما 24على مدار -اني يقدم المنح متخصًصا، وال يزال كذلك حتى اآلن، في منع وإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء/الفتيات. قدم صندوق األمم المتحدة االستئم
لمنظمات المجتمع المدني    2017المنح منذ عام  دولة وإقليم حول العالم. وقد قُدمت    140مليون دوالر أمريكي في    183مبادرة بقيمة إجمالية تقارب    572من إنشائه  

  ). CSOsفحسب (

جب ذكر الدور القيادي الكبير  وعلى الرغم من التحديات العديدة، ثمة أدلة على أن العنف ضد النساء/الفتيات يمكن الوقاية منه وتوجد أدوات لدعم الوقاية منه. وهنا ي
فيما يتعلق بالمبادرات الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات في  )، WROsت حقوق المرأة (الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني، وخاصة منظما

هي عامل   -والحركات النسوية ككل    -جميع أنحاء العالم وفيما يتعلق أيًضا بتقديم خدمات الدعم األساسية للناجين من العنف. ومن ثم فإن قوة منظمات حقوق المرأة  
ت حقوق  التغيير اإليجابي للقضاء على العنف ضد النساء/الفتيات. وقد اعترف األمين العام لألمم المتحدة بمنظمات المجتمع المدني، وخاصة منظمارئيسي في دفع  

الفتيات ودعا الدول  /) بصفتها جهات فاعلة رئيسية في تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على العنف ضد النساء2020المرأة، في استعراض منهاج عمل بيجين ( 
  األعضاء إلى دعم هذا الدور، بما في ذلك من خالل التمويل. 

، وتوفر إطاًرا لتوجيه عمله على مدى السنوات الخمس المقبلة. وهي تحدد 2025-2021لصندوق األمم المتحدة االستئماني    اإلستراتيجيةتحدد هذه الوثيقة الخطة  
  السابقة اإلستراتيجيةخالل فترة الخطة األولويات بناًء على الدروس المستفادة 

حيث تدعم األشخاص األكثر تضرًرا اقتصاديًا    -غالبًا ما تقف "المنظمات النسائية، التي تعمل بموارد ضئيلة، في الخطوط األمامية لالستجابة المجتمعية  

امة إلى النساء. وإنه يجب نتيجة األزمة، وكذلك تضمن بقاء المالجئ مفتوحة لضحايا العنف المنزلي، فضًال عن تقديمها رسائل تثقيفية في مجال الصحة الع

لى العنف ضد تشجيع توسيع ورسملة الصناديق مثل صندوق األمم المتحدة للمرأة والسالم والعمل اإلنساني أو صندوق األمم المتحدة االستئماني للقضاء ع

  المرأة كوسيلة لزيادة الدعم".

  ) 2020التضامن العالمي: االستجابة للتأثيرات االجتماعية واالقتصادية لجائحة كورونا (المسؤولية المشتركة،  أنطونيو غوتيريش، األمين العام لألمم المتحدة،

 
 
 
 

 الموجز التنفيذي
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وتحليل السياق الحالي والقضايا الناشئة، على النحو المحدد والمصدق عليه من قبل أصحاب  
المصلحة الرئيسيين من خالل عملية تشاور، بما في ذلك اللجنة االستشارية لبرنامج صندوق 

مع المبادرات   2025-2021  اإلستراتيجيةستئماني.  وتتوافق هذه الخطة  األمم المتحدة اال
المتحدة، وعمل  لألمم  المشتركة  والبرامج  المتحدة،  األمم  بين وكاالت  المشتركة  الرئيسية 
هيئة األمم المتحدة للمرأة بشأن القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات وتساهم بشكل مباشر  

  فيها.

  - بفعل إطار النتائج الذي يحول الخطة إلى نتائج قابلة للقياس  -  اإلستراتيجيةتعمل هذه الخطة  
على تمكين صندوق األمم المتحدة االستئماني وأصحاب المصلحة من رصد اإلنجازات وتعلم  

ونتائجها    اإلستراتيجيةالدروس ومساءلة المؤسسة عن األموال الموكلة إليها.  وتعتبر الخطة  
وتخضع لتوفير الموارد والتمكين المؤسسي.  ومن المقرر أن يتم تفعيلها    طموحةجوة  المر

على مراحل على مدى السنوات الخمس المقبلة ضمن اإلطار التشغيلي لهيئة األمم المتحدة 
  للمرأة وبالشراكة مع اآلخرين. 

  ، المستندة إلى 2025-2021لصندوق األمم المتحدة االستئماني    اإلستراتيجيةترتكز الخطة  
لألمم  االستئماني  الصندوق  عمل  استمرار  التالية:  األساسية  القيم  على  النسوية،  المبادئ 
المتحدة في القيادة واإلعالم من خالل تجارب النساء وجهود المجتمع المدني للقضاء على 
العنف ضد النساء/الفتيات، واالعتراف الكامل بوكالة خاصة بالنساء والناجيات؛ االسترشاد 

التي تقدمها منظمات المجتمع المدني/منظمات حقوق المرأة؛ التنفيذ من بالخبرة و المعرفة 
  خالل عالقات التمكين المتبادل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.

إن الرؤية طويلة المدى لصندوق األمم المتحدة االستئماني لهي بحق عالم من التضامن 
من مأمن  في  والفتيات  النساء  جميع  فيه  تعيش  ويتمتعن    العالمي  العنف  أشكال  جميع 

ويمارسنها. اإلنسانية  اإلنسان   بحقوقهن  لحقوق  الدولي  القانون  مع  الرؤية  هذه  تتماشى 
والقانون اإلنساني والمعايير المتفق عليها وأدوات وضع المعايير على المستويات العالمية 

دة االستئماني واإلقليمية والوطنية. وعلى مستوى التأثير، يهدف عمل صندوق األمم المتح
) المستدامة  التنمية  أهداف  في  المساهمة  الهدف  )،  SDGsإلى  أهداف   2-5وتحديداً  من 

التنمية المستدامة، للقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في النواحي 
من  األخرى  واألنواع  الجنسي  واالستغالل  بالبشر  االتجار  ذلك  يشمل  والخاصة،  العامة 

  ل. االستغال

في إطار السعي لتحقيق هذه الرؤية، تتمثل مهمة صندوق األمم المتحدة االستئماني على  
مدى السنوات الخمس المقبلة في تمكين منظمات المجتمع المدني، وخاصة منظمات حقوق 
المرأة وتلك التي تمثل الفئات األكثر تهميًشا، من لعب دور مركزي في تقديم المبادرات 

ناجين والموجهة نحو تلبية الطلب ودعم برامجهم لتحقيق تأثير مستدام التي تركز على ال
فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء/الفتيات بطريقة تساهم في التضامن العالمي 

والشاملة. األقوى  النسائية  والحركات  يدعمها    والشراكات  التي  المبادرات  هذه  وبفضل 
لمزيد من النساء والفتيات، وخاصة األكثر تهميًشا  صندوق األمم المتحدة االستئماني، يمكن

واللواتي يعانين من أشكال متداخلة من التمييز، ممارسة حقهن اإلنساني في عيش حياة خالية 
  من جميع أشكال العنف. 

  
التطلعات   تحقيق  في  االستئماني  المتحدة  األمم  صندوق  يساهم  أن  المقرر  ومن 

مائية محددة على مدى السنوات الخمس المقبلة.  المذكورة أعاله من خالل مخرجات إن
  يشمل ذلك ما يلي: 

: تقديم المنح القائمة على المبادئ والموجهة نحو تلبية الطلب وتنمية القدرات •
من المقرر أن يقدم صندوق األمم المتحدة االستئماني مزيًدا من سبل التمكين  

مويل طويل األجل  لمنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة من خالل ت
ومرن لتنفيذ مبادرات موجهة نحو تلبية الطلب بشأن القضاء على العنف ضد 

  النساء/الفتيات، إلى جانب الدعم البرنامجي والتنظيمي لـالستدامة والمرونة.

وتعلمها • وتبادلها  والشاملة  التعاونية  المعرفة  األمم  توفير  نظام  سيكون   :
والشركاء   منظمات  المتحدة  تنتجها  التي  بالمعرفة  استنارة  أكثر  الرئيسيون 

بشأن   الممارسة  على  القائم  والتعلم  المرأة  حقوق  المدني/منظمات  المجتمع 
المعارف   وكذلك  النساء/الفتيات،  ضد  العنف  على  للقضاء  المبذولة  الجهود 
المتحدة  األمم  صندوق  مع  باالشتراك  المتوفرة  أو  الممولة  والتقييمات 

  ني.االستئما

والتأييد • والشراكات  للموارد  األمثل  المصلحة  الحشد  أصحاب  حشد  سيتم   :
المجتمع   لمنظمات  األجل  وطويل  مرونة  أكثر  تمويل  بتقديم  للتوصية 
القرارات   إلثراء  فكرتهم  نشر  إلى  باإلضافة  المرأة،  حقوق  المدني/منظمات 

المتحدة   األمم  منظومة  في  والتمويل  والسياسات  بالبرامج  والدول المتعلقة 
  األعضاء في األمم المتحدة وخارجها. 

األولوية  االستئماني  المتحدة  األمم  بصندوق  الخاصة  المنح  اختيار  عملية  ستعطي 
تدريجيًا لمنظمات حقوق المرأة، والمنظمات التي تقودها النساءوالفتيات، ومنظمات  

ديها القدرة  المجتمع المدني المنتشرة على المستوى المحلي أو المجتمعي وتلك التي ل
على ضمان أن المشاريع المعنية بالقضاء على العنف ضد النساء/الفتيات لها تأثير 

  على النساء والفتيات األكثر تهميًشا واللواتي يعانين من أشكال متداخلة من التمييز. 

برنامجية  مواضيعية  مجاالت  ثالثة  إطار  في  المبادرات  تمويل  يتم  أن  المقرر  من 
وصول النساء والفتيات إلى الخدمات األساسية والمتخصصة   ) تحسين1واسعة:  (

) القطاعات؛  ومتعددة  والمالئمة  والسياسات  2واآلمنة  التشريعات  فعالية  زيادة   (
) والمساءلة؛  الوطنية  العمل  ضد 3وخطط  العنف  من  الوقاية  سبل  تحسين   (

  النساء/الفتيات من خالل التغييرات في السلوكيات والممارسات والمواقف. 

إن صندوق األمم المتحدة االستئماني قادر بشكل فريد على التأثير على هذه النتائج  
باعتباره آلية عالمية معنية بتقديم منح على نطاق منظومة األمم المتحدة تركز على 
منظمات  لتمويل  األولوية  تعطي  والتي  النساء/الفتيات  ضد  العنف  أشكال  جميع 

أة. فتاريخ الصندوق المؤسسي الممتد على مدار  المجتمع المدني ومنظمات حقوق المر 
عاًما، واألدلة على النتائج والشهادات من الشركاء والمستفيدين من المنح، تقدم    24

لصندوق األمم المتحدة االستئماني. باعتباره آلية   اإلستراتيجيةالدعم لمطلب الخطة  
(داخل   الشركاء  من  مجموعة  مع  وبالشراكة  المتحدة،  األمم  وكاالت  بين  مشتركة 
وخارج منظومة األمم المتحدة)، سيستمر صندوق األمم المتحدة االستئماني في لعب  

اءات الُمحِدثة دور تنظيمي رئيسي والمساهمة في تعزيز التضامن العالمي لتنفيذ اإلجر
  للتحول بهدف القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات. 
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 ، بمن فيهم المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة،  مشاركات 

 نغوكا (يسار) في اتفاقية منحة صندوق األمم المتحدة  -فومزيل مالمبو

  . تصوير: سليمان 2019في البوسنة والهرسك في عام   االستئماني

  أومرباشيتش/صندوق األمم المتحدة االستئماني

  
  
  

  

المتحدة االستئماني للقضاء على العنف ضد  نبذة عن صندوق األمم  .1.1
  المرأة 

، وتَمثل هدفه في دعم اإلجراءات الرامية إلى القضاء  50/166بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    1996أُنشئ صندوق األمم المتحدة االستئماني في عام  
صندوق متعدد األطراف لتقديم المنح متخصص في منع وإنهاء جميع أشكال العنف ضد   على العنف ضد المرأة، ويعد (صندوق األمم المتحدة االستئماني) هو أول

  وال يزال كذلك حتى اآلن. -النساء/الفتيات 

عف المرأة ينتهك ويض   تقع حقوق اإلنسان في صميم عمل صندوق األمم المتحدة االستئماني، وهو ما ينعكس في القرار التأسيسي للصندوق، والذي يقر بأن "العنف ضد
وقد انبثقت مهام صندوق األمم المتحدة االستئماني من االلتزامات الدولية الناشئة عن إعالن ومنهاج عمل   1أو يلغي تمتع المرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية".

واتفاقية القضاء على جميع أشكال   ،3)1993أة (وإعالن القضاء على العنف ضد المر   2)،1993)، وإعالن فيينا بشأن العنف القائم على نوع الجنس (1995بيجين (
  .41979المعتمدة في عام )، CEDAWالتمييز ضد المرأة (

دولة وإقليم حول   140مليون دوالر أمريكي في    183مبادرة بقيمة إجمالية تقارب    572من إنشائه    -عاًما  24على مدار  -قدم صندوق األمم المتحدة االستئماني  
  حلي. لصندوق في حلول مبتكرة موجهة نحو تلبية الطلب وقائمة على األدلة، وشارك أيًضا في مبادرات لتغيير الحياة على المستويين الوطني والمالعالم. ولقد استثمر ا 

االستئماني نيابة عن منظومة  إدارة صندوق األمم المتحدة    2010تولت هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة األمم المتحدة للمرأة) منذ عام  
  األمم المتحدة، مما يوفر أساًسا مؤسسيًا قويًا ودعًما ميدانيًا من خالل بنية تحتية عالمية من المكاتب القطرية واإلقليمية.

 مقدمة 



 

  
  
  
  
  

  

  1995منهاج عمل بيجين   

المشاركة في    -1995في سبتمبر  -اجتمعت   والتنمية  الحكومات  المساواة  بأهداف  النهوض  بيجين بهدف  بالمرأة في  المعني  الرابع  العالمي  المؤتمر 
وهو جدول أعمال زاخر بالرؤى التطلعية لتمكين النساء    -والسالم لجميع النساء. وبعد مفاوضات موضوعية، تبنوا باإلجماع إعالن ومنهاج عمل بيجين  

مؤتمر على أن حقوق المرأة هي من حقوق اإلنسان وأن النساء والفتيات يحق لهن أن يعشن حياة خالية من  والفتيات. وقد اتفقت الحكومات في ذلك ال
المتحدة    جميع أشكال العنف. ومن المقرر أن تتحمل الدول األعضاء المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ منهاج العمل، إلى جانب أنه سيكون لمنظومة األمم 

  مر بيجين. دور رئيسي في تحقيق أهداف مؤت
  

  
  

الوكاالت   المشترك بين  لجنة استشارية للبرنامج االستشاري  إنشاء أول  المتحدة االستئماني في عام    5(PAC)تم  الحين، 1996التابعة لصندوق األمم  . ومنذ ذلك 
المنح، وتوفير  جهاًزا وهيئة تابعة لألمم    20بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وخبراء آخرين، ساهم أكثر من   المتحدة بنشاط في عمليات الموافقة على تقديم 

العنف ضد المرأة. ويساهم  مدخالت استراتيجية لقرارات التمويل، وأدت دوًرا حيويًا في تحسين الجهود الجماعية إلشراك المجتمع األوسع في العمل بهدف منع وإنهاء  
إلى-هذا النهج   المتحدة  الخارجيين الرئيسيين ذوي الصلة  على نطاق المنظومة عبر األمم  في التزامات إصالح نظام األمم   -جانب التعاون مع أصحاب المصلحة 

  ).(6SDGsوعقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة  2030المتحدة اإلنمائي بشأن تحسين التنسيق، في إطار خطة  

المئات من م المنصرمة  القطري واإلقليمي والعالمي في دعم شارك على مدار األربع وعشرين عاًما  المستوى  المجتمع المدني على  وظفي األمم المتحدة وخبراء 
من المشاركة النشطة  الدعوات السنوية لتقديم العروض، وتحديد واختيار التطبيقات عالية الجودة في إطار كل دورة من دورات التمويل األربع والعشرين. كما تض 

صلحة في عمليات تقديم المنح الخاصة بصندوق األمم المتحدة االستئماني، على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية، الشفافية لمجموعة واسعة من أصحاب الم
رية للبرنامج،  وتماشيًا مع قرار اللجنة االستشا  2017للمجتمع المدني. ومنذ عام    اإلستراتيجيةوالدقة في عملية االختيار فضًال عن أنها تساهم في توفير الموارد  

  ).(8WROsمع التركيز على منظمات حقوق المرأة    7اقتصر صندوق األمم المتحدة االستئماني على تقديم المنح لمنظمات المجتمع المدني،

  

  

نبذة عن دور صندوق األمم المتحدة االستئماني داخل هيئة األمم المتحدة   .1.2
  للمرأة ومنظومة األمم المتحدة 

األمم المتحدة االستئماني باعتباره صندوق على مستوى المنظومة نية الدول األعضاء في األمم المتحدة مواصلة الجهود المتضافرة يعكس إنشاء صندوق 
ديسمبر  لتجهيز وتزويد أصحاب المصلحة الرئيسيين بالموارد في سبيل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات. وفي

نشطة التنفيذية تم التأكيد على نية تسريع التقدم من خالل نظام األمم المتحدة اإلنمائي بشأن المراجعة الشاملة التي تُجرى كل أربع سنوات لسياسة األ ،2020
  9من أجل التنمية في منظومة األمم المتحدة.

  

المتحدة االستئماني بيئة مواتية مؤسسية لتعزيز تنسيق الجهود الرامية   تمثل اللجان االستشارية للبرنامج العالمية واإلقليمية التابعة لصندوق األمم
للقضاء على العنف ضد النساء/الفتيات من خالل منظومة األمم المتحدة وبالتعاون مع شركاء المجتمع المدني. ويتمثل هدف صندوق األمم 

ة من دور لجان العمل السياسي في اختيار المنح والتخطيط االستراتيجي  في االستفاد -الماثلة اإلستراتيجيةفي دورة الخطة  -المتحدة االستئماني 
نحو  لتحفيز الشركاء على المشاركة في الدعوة المشتركة واستيعاب األدلة والمعرفة القائمة على الممارسة من منظمات المجتمع المدني، على ال

  المقنن عبر مجموعة المستفيدين من المنح.

الوكاالت لصندوق األمم المتحدة االستئماني في منظومة األمم المتحدة، ودور هيئة األمم المتحدة للمرأة  يعد الموقف المشترك بين 
للجنة االستشارية المعنية بالصندوق االستئماني لألمم المتحدة والمكاتب   اإلستراتيجيةبوصفها الجهة اإلدارية له، والمشاركة  
  . 2025- 2021لعام  اإلستراتيجيةتحدة للمرأة، جميعها جوانب مهمة لتحقيق الخطة القطرية واإلقليمية التابعة لهيئة األمم الم

إلى المبادرات الرئيسية المشتركة بين  اإلستراتيجيةتستند نظرية عمل صندوق األمم المتحدة االستئماني لهذه الخطة 
وكاالت األمم المتحدة، والبرامج المشتركة لألمم المتحدة، وأعمال هيئة األمم المتحدة للمرأة بشأن القضاء على العنف  

10ضد المرأة، وتساهم بدورها فيها.
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حقوق اإلنسان، والمساواة بين الجنسين، و"عدم ترك تستند جميع هذه المبادرات إلى مبادئ 
، ومنح المرأة مكانة محورية، وضمان 2030أي أحد خلف الركب" الواردة في جدول أعمال  

حقوقها وسالمتها وكرامتها. حيث تقوم كل مبادرة بدور هام في معالجة تزايد معدالت العنف 
ستظل لها أهمية كبيرة في معالجة  ضد النساء/الفتيات الذي لوحظ خالل جائحة كورونا، و

مما يضمن استمرار تقديم الخدمات األساسية،   -ومنع العنف ضد النساء/الفتيات بعد الجائحة  
والعمل على التخفيف من العنف المتزايد من خالل أنشطة الوقاية ودعم المنظمات النسائية  

  في هذه الجائحة. لمواصلة خدماتها ومالئمتها وتوسيع نطاقها بوصفها أول مستجيبين

  . الخدمات، 1ترتبط المجاالت المواضيعية الثالثة لصندوق األمم المتحدة االستئماني (
المنع،  2 األمم 3.  لهيئة  االستراتيجي  بالتركيز  وثيقًا  ارتباًطا  والسياسات)  القوانين  تنفيذ   .

لتع النساء/الفتيات، ويتم تنقيحها  العنف ضد  القضاء على  للمرأة بشأن  المكانة المتحدة  كس 
جهود  من خالل  ذلك  تحقيق  في  المساهمة  في  االستئماني  المتحدة  األمم  لصندوق  الفريدة 
منظمات المجتمع المدني/منظمات حقوق المرأة المستقلة التي تسعى إلى مبادرات ذات صلة 
بالسياق وموجهة نحو تلبية الطلب تحت مظلة هذه المجاالت المواضيعية. ويضمن هذا النهج 

ا المتحدة أوجه  األمم  لهيئة  المعيارية  الوالية  واستكمال  التنشيط،  نقاط  في  والتكامل  لتآزر 
للمرأة والسعي نحو القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات مع الجهات المسؤولة، بما في 
ذلك الحكومات الوطنية والمحلية واآلليات المجتمعية. وبالتالي، يؤدي الصندوق االستئماني 

دوًرا رئيسيًا في تمكين نهج تصاعدي سعيًا للتغيير التحويلي من خالل دعم    لألمم المتحدة
منظمات المجتمع المدني المحلية/منظمات حقوق المرأة التي تشكل القوة الدافعة للحركات  

  االجتماعية.

- 2021  االستراتيجية نبذة بشأن الخطة   . 1.3
2025  
لصندوق األمم المتحدة االستئماني إطار عمل لتوجيه عمل المنظمة    اإلستراتيجيةتوفر الخطة  

المستفادة   الدروس  بناًء على  األولويات  تحدد  مدتها خمس سنوات. وهي  على مدى دورة 
الخطة   فترة  تم    اإلستراتيجيةخالل  كما  الناشئة،  والقضايا  الحالي  السياق  وتحليل  السابقة 

ة االستشارية للبرنامج وأصحاب المصلحة الرئيسيين  تحديدها والمصادقة عليها من قبل اللجن
لصندوق األمم المتحدة   اإلستراتيجيةاآلخرين من خالل عملية التشاور. كما تتوافق الخطة  

الخطة    2025-2021االستئماني   للمرأة    اإلستراتيجيةمع  المتحدة  األمم  لهيئة  الحالية 
بشكل مباشر فيها. كما أنها تتماشى   وتساهم  12)4ونظرية التغيير (النتيجة    11)2018-2021(

  )، قيد التطوير حاليًا. 2025-2022لهيئة األمم المتحدة للمرأة ( اإلستراتيجيةمع الخطة  

  -بفعل إطار النتائج الذي يحول الخطة إلى نتائج قابلة للقياس  -  اإلستراتيجيةتعمل هذه الخطة  
على تمكين صندوق األمم المتحدة االستئماني وأصحاب المصلحة من رصد اإلنجازات وتعلم  
الخطة  وتعتبر  إليها.   الموكلة  األموال  عن  المؤسسة  ومساءلة  المعرفة  وتوثيق  الدروس 

خضع لتوفير الموارد والتمكين المؤسسي.  ومن وت  طموحةونتائجها المرجوة    اإلستراتيجية
المقرر أن يتم تفعيلها على مراحل على مدى السنوات الخمس المقبلة ضمن اإلطار التشغيلي 

  لهيئة األمم المتحدة للمرأة وبالشراكة مع اآلخرين.

يعتمد صندوق األمم المتحدة االستئماني  
  على 

مجاالت التركيز االستراتيجي لهيئة األمم  
للمرأة ويتواءم معها ويعززها  المتحدة  

  بنشاط 
بشأن القضاء على العنف ضد  

 النساء/الفتيات وهي بالتحديد كما يلي: 

  (أ) القواعد والمعايير
 العالمية والقوانين والسياسات. 

البرنامج العالمي المشترك  (ب) 
المتحدة بشأن الخدمات  لألمم 

األساسية، لتحسين جودة الخدمات  
األساسية الشاملة والوصول إليها  

 للناجين من العنف. 

(ج) إطار األمم المتحدة المشترك  
لدعم العمل في سبيل القضاء على  

 العنف ضد النساء/الفتيات

(د) البحوث والبيانات، بما في ذلك  
البرنامج المشترك مع منظمة  

الصحة العالمية بشأن قياس العنف  
 ضد النساء/الفتيات

(هـ) المبادرة العالمية لهيئة األمم  
المتحدة للمرأة، مدن وأماكن عامة  

 آمنة للنساء والفتيات. 



 

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  االستراتيجيةإنجازات الخطة  . 1.4
2016-2020  

بدقة   2020-2016لصندوق األمم المتحدة االستئماني    اإلستراتيجيةتم توثيق نتائج الخطة  
إلى لجنة  المقدمة  النتائج والتقارير  إطار  السنوية، والمراقبة في ضوء  التقارير  من خالل 

التي كانت تهدف إلى "تمويل البرامج   -السابقة    اإلستراتيجيةوتخضع الخطة    13وضع المرأة.
المبتكرة والموجهة نحو التأثير، وتكوين المعرفة، ودعم البرمجة القائمة على األدلة وتعبئة 

في الوقت    -الدعم المالي" فيما يتعلق بالجهود المبذولة لمنع العنف ضد النساء/الفتيات وإنهائه  
. ومع ذلك، فقد خلص استعراض 2021في نهاية عام    الحالي لتقييم نهائي، من المقرر نشره 

)، أجراه مستشار مستقل، إلى أن صندوق 2019(  اإلستراتيجيةمنتصف مدة خارجي للخطة  
  األمم المتحدة االستئماني يسير على الدرب الصحيح لتحقيق األهداف المحددة أو تجاوزها.

) تحسين 1ألولوية المتمثلة فيما يلي: (لقد تم تحقيق النتائج عبر مجاالت النتائج الثالثة ذات ا
) والمالئمة؛  المتكاملة واآلمنة  الخدمات األساسية  إلى  والفتيات  النساء  تحسين  2وصول   (

والممارسات   السلوكيات  في  التغييرات  خالل  من  النساء/الفتيات  ضد  العنف  من  الوقاية 
  طنية وأنظمة المساءلة.) زيادة فعالية التشريعات والسياسات وخطط العمل الو3والمواقف؛ ( 

تقييًما خارجيًا للمشاريع التي   30وقد خلص تحليل تعريفي خارجي للنتائج المستخلصة من  
يدعمها صندوق األمم المتحدة االستئماني إلى أن "ما يقرب من نصف المشاريع في العينة 
وأن  النساء/الفتيات"  العنف ضد  في  انخفاضات  ورصدت  التأثيرات  بعض  عن  أبلغت  قد 
"البيانات المستمدة من مشاريع صندوق األمم المتحدة االستئماني تشكل مورًدا قيًّما لكل من 
العنف ضد   على  [القضاء  النساء/الفتيات  العنف ضد  مجال  في  المعرفة  بتطوير  المهتمين 

14النساء والفتيات] وللممارسين لالستفادة من التجارب العملية األخرى".
  

دعوته األخيرة، أطلق صندوق األمم المتحدة االستئماني   راتيجيةاإلستفي نهاية دورة الخطة 

  الرابعة والعشرين لتقديم العروض المركزة السنوية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

دونج سوخا، امرأة من ذوي اإلعاقة، تحصل على مجموعة أغذية طارئة باإلضافة إلى طقم نظافة  

  ADD International: سامباث راتشنا/ تصوير. ADD Internationalلجائحة كورونا من 

  
  
  

تلقت   النساء/الفتيات وتأثير جائحة كورونا. وقد  العنف ضد  طلبًا من   1498بشأن تداخل 
دولة حول العالم. وينقل   70المدني/ منظمات حقوق المرأة في أكثر من  منظمات المجتمع  

جهة مانحة، تشمل تلك الممولة   120صندوق األمم المتحدة االستئماني أيًضا محفظة تضم  
في إطار ثالثة مجاالت مواضيعية للتمويل والنافذة العامة (غير المواضيعية)، على النحو 

  التالي: 

الن • العنف ضد  السياقات القضاء على  الالجئات والمشردات داخليًا في  ساء والفتيات 
  ٪ من المحفظة).11متلقية أو  13اإلنسانية (

  من المستفيدات أو  21النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ( •
  في المائة من المحفظة).  17.5

الحركات   • لتسليط الضوء على دعم  ركزت مبادرة االتحاد األوروبي واألمم المتحدة 
  في المائة من المحفظة)  29مستفيدة أو  35النسائية (

  في المائة من المحفظة).  42.5مستفيدة أو   51النافذة العامة ( •

  
13  

  الهيكل التالي.  2025-2021تتبع الخطة اإلستراتيجية 
كما يضع الفصل الثاني صندوق األمم المتحدة االستئماني 
في السياق الحالي واالتجاهات الناشئة والمخاطر والفرص  
في مجال القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات، بما في  

ذلك تأثير جائحة كورونا. ويستكشف الفصل الثالث  
الدروس المستفادة من الخطة اإلستراتيجية األخيرة، بناًء  

لى األدلة والتعليقات المستقاة من المشاورات. ويصف  ع
الفصل الرابع قيم ومبادئ صندوق األمم المتحدة  

االستئماني، والتي تدعم االتجاه االستراتيجي للفترة  
المنصوص عليه في الفصل الخامس. ويتم  2021-2025

في الفصل السادس تناول تفعيل الخطة اإلستراتيجية في  
م المتحدة للمرأة والعمل األوسع  إطار عمل هيئة األم

لمنظومة األمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد  
النساء/الفتيات. ويركز الفصل األخير على الرصد والتقييم 

 وإعداد التقارير خالل فترة الخطة اإلستراتيجية. 



 

  اإلستراتيجيةنظرة سريعة على نتائج الخطة  
  2020-2016لصندوق األمم المتحدة االستئماني 

  
  
  
  

  بين 

  2020و 2016
شامًال (خمس سنوات)، وصل المستفيدون من  

صندوق األمم المتحدة االستئماني إلى ما ال 
  يقل عن:

54.6  
  مليون شخص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

والرجال والفتيان بوصفهم مستفيدين مباشرين، أو وكالء تغيير، أو أصحاب واجبات، أو أصحاب حقوق أو مشاركين في المشروع أو بما في ذلك النساء والفتيات 
  مستفيدين من أنشطة التوعية.

  
  

  كان من بينهم على األقل 

  مليون 1.6
  امرأة وفتاة

التمكين والحماية  استفدن بصورة مباشرة من الخدمات وأنشطة  
  من العنف

  بما يشمل تقريبًا

150,000  
  ناجية من العنف.

  
  2020بحلول عام 

  في المائة 90
من منظمات المجتمع المدني التي تم  

  تمويلها تم تحديدها على أنها تقودها نساء 
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  االستئماني... صندوق األمم المتحدة 
>> زيادة عدد المنح الممنوحة والمبلغ اإلجمالي المقدم على السواء مقارنةً بفترة الخطة  

  السابقة:   اإلستراتيجية
  
  

2010 - 2015  

  

  
  منحات بقيمة إجمالية قدرها 109تم منح 

  مليون دوالر أمريكي  54.5

  في المائة 33
  لمنظمات حقوق المرأة من المنح الممنوحة 

  

  في المائة 22
15إجمالي حصة المنح الصغيرة

  

  التي ُمنحت لمنظمات المجتمع المدني

2016 - 2020  

  

  
  منحات بقيمة إجمالية قدرها 146تم منح 

  مليون دوالر أمريكي  67.2

  في المائة  64
  من المنح الممنوحة لمنظمات حقوق المرأة 

  

  في المائة  34
المنح الصغيرة الممنوحة إجمالي حصة 

  لمنظمات المجتمع المدني 

  
  
  

  
النساء والفتيات   >> أنشأت نافذتين للتمويل الموضوعي لتلبية احتياجات مجموعات محددة: النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، والالجئات والنازحات داخليًا من

  في السياقات اإلنسانية.

  
  

  
>> دعم الحاصلين على المنح إلدارة التقييمات النهائية للمشروعات الخارجية  

  والمستجيبة للنوع االجتماعي: 

  
  

  تقييم 
تُنشر في الوقت الحالي في مكتبة التقييم التابعة لصندوق األمم المتحدة  

16االستئماني.
  

  
 اإلستراتيجية >> تجاوزت أهدافها في تقديم المنح المحددة في الدورة  

موجوًدا  يزال  ال  هذا  أن  يجب مالحظة  أنه  من  الرغم  (على  السابقة 
  بنسبة تبلغ نحو 

  في المائة 2-4
  من إجمالي المبلغ المطلوب في طلبات المنح المتلقاة كل عام). 
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  العنف ضد النساء والفتيات  . 2.1
انتهاك جسيم لحقوق اإلنسان، وله عواقب جسدية وجنسية وعقلية فورية وطويلة األجل وقد يتسبب في آثار مدمرة، بل  يُعّرف العنف ضد النساء والفتيات بأنه  

في   14مليون امرأة وفتاة فوق سن  852وهو يؤثر سلبًا في الرفاهية العامة للمرأة ويمنعها من المشاركة الكاملة في المجتمع. وقد تعرض ما يصل إلى  قاتلة بالفعل. 
وتؤكد مثل هذه    17(ما يقرب من واحدة من كل ثالثة) للعنف الجسدي و/ أو الجنسي من الشريك الحميم أو العنف الجنسي من غير الشريك في حياتهن.  2018م  عا

ي جميع أنحاء العالم. وتُظهر  التقديرات أّن عنف الشريك الحميم الجسدي والجنسي والعنف الجنسي على نطاق أوسع ال يزال منتشًرا في حياة النساء والمراهقات ف
18في المائة من النساء قد تعرضن للعنف الجسدي و/ أو الجنسي في حياتهن من الشريك الحميم. 70بعض الدراسات الوطنية أن ما يصل إلى  

  

. ويطلب أقل  تحديًا في تطبيق هذه القوانين 19دولة لديها تشريعات تتناول العنف األسري على وجه التحديد، فال يزال هناك   158على الرغم من أن ما ال يقل عن  
وثمة عدة عوامل تساهم في نقص اإلبالغ،    20في المائة إلى الشرطة.  10في المائة من النساء المساعدة من أي نوع بعد تعرضهن للعنف فيما يلجأ أقل من    40من  

التداعيات، وعدم توفر الخدمات أو تكلفتها الباهظة، ونقص المعرفة بشأن كيفية الحصول على  تشمل وصمة العار المرتبطة بالعنف ضد النساء والفتيات، والخوف من  
وية لبث ومن المرجح أن تسعى النساء/الفتيات إلى الحصول على الدعم من الخدمات المتخصصة المحلية التي تديرها النساء، بناًء على المبادئ النس  21الدعم ومكانه.

وال يزال العديد من النساء يفتقرن إلى الوصول إلى الخدمات األساسية المجانية أو بأسعار معقولة لضمان سالمتهن وحمايتهن وتعافيهن   22ن.الثقة بالناجيات وتمكينه
  في قطاعات مثل الصحة والشرطة ونظام القضاء والدعم االجتماعي.

أشكال متداخلة من التمييز تأثير شديد. على سبيل المثال، توصلت دراسة أُجريت في منطقة    وأولئك الالئي يعانين من  تأثير العنف ضد النساء والفتيات األكثر تهميًشا
وتزداد المخاطر التي تتعرض لها    23ضعف من غيرهن.  4.5أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي إلى أن الفتيات والشابات ذوات اإلعاقة يتعرضن للعنف أكثر بمقدار  

في األوضاع اإلنسانية وحاالت الطوارئ. وقد توصلت دراسة حديثة أجرتها منظمة الصحة العالمية في جنوب السودان إلى أن اإلساءة  النساء من مختلف أشكال العنف  
  من قبل األزواج أو الشركاء كانت أكثر أشكال

  السياق

 المتحدة األمم  صندوق منحة اتفاقية في  المشاركات  إحدى: اليمين في 

 سليمان: تصوير. 2019 عام  في  والهرسك  البوسنة في  االستئماني 

  االستئماني،  المتحدة األمم  صندوق /باسيك عمر

  International منظمة مشروع  في  المشاركات  إحدى: اليسار في 

Alert   منظمة: تصوير. طاجيكستان في 

International Alert  

 



 

تطالع (الالئي كان لديهن شريك حميم) عن عنف جسدي  العنف التي تم اإلبالغ عنها شيوًعا، إذ أبلغ أكثر من نصف النساء الالتي شملهن االس
والوعد المتمثّل في "عدم ترك أي أحد خلف الركب"، يجب    2030ولتحقيق جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة لعام   24و/ أو جنسي منزلي.

25اخل مع أشكال أخرى من عدم المساواة.أن يرتكز القضاء على العنف ضد المرأة على إذكاء فهم العنف ضد النساء/الفتيات على أنه متد
  

  
  

ف العنف ضد المرأة بأنه "أي فعل من أفعال العنف القائم على النوع االجتماعي يؤدي أو من شأنه أن يؤدي إلى   يُعرَّ
بما في ذلك التهديد بمثل هذه األفعال أو اإلكراه أو    ، جنسية   معاناة جسدية، أو أو    ،أذى  أو عقلية للنساء والفتيات، 

  العام أو الخاص". الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في الحيز 

، يُدرج صندوق االستراتيجية. تماشيًا مع اإلعالن وعمله، وتحقيًقا ألغراض هذه الخطة  1إعالن القضاء على العنف ضد المرأة، المادة 
  األمم المتحدة االستئماني العنف ضد الفتيات في التعريف.

  

  
  

  النساء والفتيات في عيش حياة خالية من العنف وتنفيذ االلتزامات المتفق عليها. تقع على عاتق الدول المسؤولية األساسية عن ضمان حق  
المستوي المعايير على  المتفق عليها وأدوات وضع  اإلنساني والمعايير  والقانون  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون  إلى  االلتزام  هذا  ات  ويرتكز 

  2020يان أجراهما األمين العام لألمم المتحدة في عام العالمية واإلقليمية والوطنية. خلص استعراض وتقييم عالم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عدم ترك أي أحد خلف الركب "هو الوعد األساسي التحويلي"  
  ألهداف التنمية المستدامة.

  

األمم  في  األعضاء  الدول  جميع  على  القاطع  االلتزام  يمثل  "إنه 

الفقر   على  بالقضاء  للتمييز المتحدة  حد  ووضع  أشكاله،  بجميع 

التي  الضعف  ومواطن  المساواة  عدم  أوجه  من  والحد  واإلقصاء، 

تُغفل األشخاص وتقّوض إمكانات األفراد والبشرية ككل... إّن العديد 

الخدمات   إلى  الوصول  في  األشخاص  تواجه  التي  العوائق  من 

والموارد وتكافؤ الفرص ليست مجرد حوادث مصير أو نقص في 

والممارسات  تو والسياسات  القوانين  نتيجة  هي  بل  الموارد،  افر 

االجتماعية التمييزية التي تُغفل مجموعات معينة من األفراد أكثر  

"يتضمن أحد النُهج متعددة الجوانب للعنف ضد النساء    26فأكثر".

أشكال   الجنس مع  فيها  التي يتداخل  المواضع  النظر في  والفتيات 

خرى (النشاط الجنسي، والهوية الجنسية،  عدم المساواة/ القهر األ 

ذلك   عن  لتتمّخض  واإلعاقة)  الهجرة،  وحالة  واألصل،  والعرق، 

26تجارب عنف فريدة.
  

والفتيات   النساء  للعنف ضد  الجوانب  النُهج متعددة  "يتضمن أحد 

عدم   أشكال  مع  الجنس  فيها  يتداخل  التي  المواضع  في  النظر 

األخرى   القهر  الجنسية،  المساواة/  والهوية  الجنسي،  (النشاط 

ذلك   عن  لتتمّخض  واإلعاقة)  الهجرة،  وحالة  واألصل،  والعرق، 

  تجارب عنف فريدة. عن طريق إدراك الطرق المختلفة التي يتم بها 

          ارتكاب العنف ومعاناته،

        يمكن للتطبيق العملي المتداخل إعداد

         خاصة بالسياق   استجابات مناسبة  وتطوير 

           27ند معالجة العنف ضد النساء والفتيات".ع
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الدول األولوية للعنف ضد  لتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين إلى أنه بوجه عام، بينما أعطت  
النساء والفتيات، فقد اتسمت الجهود "بنُهج تدريجية وتصاعدية" بدالً من "السياسات التحويلية 

ولم يتم اتخاذ خطوات كافية لمنع العنف، وهو ما يمثّل أكثر الطرق    28والتغيير المنهجي".
29مستدامة.صعوبةً ولكنه أيًضا أكثر الطرق فعاليةً للقضاء على العنف بصورة 

  

على الرغم من هذه التحديات، ثمة أدلة على أن العنف ضد النساء/الفتيات يمكن الوقاية 
  منه وتوجد أدوات لدعم ذلك. 

وأدوات عملية لدعم تنفيذ إطار االحترام من جانب منظمة الصحة العالمية مع هيئة األمم 
تابعة لألمم المتحدة وشركاء ثنائيين. وكالة أخرى    12وأقرتها    2019المتحدة للمرأة في عام  

القائمة  العالمية  األدلة  بناًء على  واإلرشادات  بالبرمجة  المعرفة  تلخيص  ذلك على  ويعمل 
وتوصيات الخبراء وإجماع الممارسين. وهو يهدف إلى دعم واضعي السياسات والممارسين 

  منع العنف ضد النساء/الفتيات.لتطوير الوقاية القائمة على األدلة واألخالقية والفعالة لبرمجة  

       توصلت مراجعة عالمية صارمة لألدلة بشأن التدخالت الرامية إلى 
البرنامج  إطار  في  المتحدة  المملكة  حكومة  من  بتكليف  والفتيات،  النساء  العنف ضد  منع 

"يمكننا منع العنف ضد    النساء والفتيات، ما يلي: العالمي الذي يعمل على منع العنف ضد  
التدخالت من  والفتيات عبر مجموعة  البرامجية".النساء  الزمنية  األطر  وعلى   30، ضمن 

الرغم من عدم وجود أدلة في البيئات منخفضة الموارد، فقد وجدت منظمة الصحة العالمية  
غيير األعراف الجنسانية واالجتماعية  أن أكثر تدخالت الوقاية فعاليةً هي تلك التي ترمي إلى ت

النساء والرجال  الذي يشمل  الجماعي  التشاركي  المجتمع والتعليم  الضارة من خالل تعبئة 
31لتحقيق انعكاسات نقدية بشأن عدم المساواة بين الجنسين وعالقات القوة.

  

  على المستوى العالمي، تم إطالق حزمة تنفيذ مراعاة منع العنف 

بأنها مجموعة منّظمة من المكونات التي    تعريف "الحركات االجتماعية"يمكن  
  تسعى إلى إعداد جدول أعمال سياسي مشترك للتغيير من خالل العمل الجماعي.

وصف   النسائية"bيمكن  النسوية/  ذات   الحركات  اجتماعية  حركات  بأنها 
جنس  تحليل  على  مبني  أعمالها  جدول  معينة...  جنسانية  نسوية/  اني  خصائص 

للمشكلة، أو الموقف الذي يواجهونه أو يسعون إلى تغييره. وتشكل النساء كتلة 
حرجة لعضوية الحركة أو جمهورها والنساء هن رعايا الحركة وليست أهدافا 

  أو غايات لها.

  ).2012تغيير عالمها: مفاهيم الحركات النسائية وممارساتها (جمعية حقوق المرأة في التنمية، 

       تشتمل على موارد 32ضد المرأة
      

ات ــــع مواد إغاثة للتعا من  عامالت مشار كورونا.  جائحةع توز
ر:   ، أوغنداIDIWAتص



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

دور المجتمع المدني ومنظمات المرأة في القضاء على العنف ضد   . 2.2
  النساء والفتيات 

النساء/الفتيات المتعددين للقضاء على العنف ضد  التدخالت المجتمعية، بما في ذلك تلك التي تشكل جزًءا من شراكات أصحاب المصلحة  ، على منظمات  تعتمد 
) بمنظمات المجتمع المدني، وخاصة منظمات  2020وقد اعترف استعراض منهاج عمل بيجين لألمين العام لألمم المتحدة (  المجتمع المدني/ منظمات حقوق المرأة.

ويعتمد هذا االعتراف على االلتزامات الدولية   33حقوق المرأة، بصفتها جهات فاعلة رئيسية في تعزيز المساواة بين الجنسين ودعا الدول األعضاء إلى دعم هذا الدور.
الكامل لمنظمات  القائمة، التي تشمل اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد ا لمرأة والعنف المنزلي (اتفاقية إسطنبول) التي تُلزم األطراف بالتمويل 

التي    35وتؤدي خدمات الدعم المتخصصة  34المجتمع المدني ذات الصلة النشطة في الجهود المبذولة للقضاء على العنف ضد النساء/الفتيات واالعتراف بها ودعمها.
منظمات حقوق المرأة دوًرا حاسًما في تزويد النساء والفتيات على تنوعهن بإمكانية الوصول إلى الخدمات اآلمنة والتي تركز على  تقدمها منظمات المجتمع المدني و

ادئ  والمالجئ، والمراكز المعنية بمواجهة أزمات االغتصاب، واالستشارات المتعلقة بالصدمات على أساس المب،  SOSالناجين. وتشمل هذه الخدمات خطوط مساعدة  
تكمل تقديم الخدمات العامة  النسوية. وتقدم الخدمات المتخصصة نقاط دخول أساسية لدعم الناجيات وتمكينهن، وغالبًا ما تمأل فجوة تقديم الخدمات العامة. كما أنها  

  الموجودة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والحماية االجتماعية وإنفاذ القانون والقضاء.

  والحركات النسائية/ النسوية ككل -يد على أن قوة منظمات حقوق المرأة يوجد اآلن دليل متزا
وفي الواقع، فقد تم، بفضل الحركة النسائية والمدافعين عن حقوق المرأة،    36للقضاء على العنف ضد النساء/الفتيات.تمثل عامالً رئيسيًا في قيادة التغيير اإليجابي    -

ى أنه انتهاك لحقوق اإلنسان في أوائل التسعينيات في خضم التحضير إلعالني فيينا وبكين. وقد توصلت دراسة على مستوى  االعتراف بالعنف ضد النساء/الفتيات عل
عاًما في نيكاراغوا إلى أن مجموعات المناصرة النسائية يمكن أن تغير األعراف االجتماعية وتؤدي إلى إصالحات تساعد   20السكان بشأن الحد من العنف على مدى  

  الحد من العنف. في

جانب األمم المتحدة    يتم االعتراف بصورة متزايدة بمنظمات حقوق المرأة والحركة النسائية على أنها عوامل تمكين رئيسية ألعمال العنف ضد النساء/الفتيات من
منظمات حقوق المرأة مساحات للعمل الجماعي من جانب النساء للدعوة تخلق  ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية وحزمة األمم المتحدة الحترام المرأة، "...  37والشركاء.

اث أن السياسة والدعوة من أجل التغيير االجتماعي المملوك محليًا والمسؤول أمام المرأة. وقد أطلقوا حمالت من أجل إحداث تغييرات في التشريعات وأظهرت األبح
كانت العامل األكثر أهميًة في تحسين األطر القانونية والسياسية الوطنية إلنهاء جميع أشكال    -لتي تحركها  ومنظمات حقوق المرأة ا  -من جانب الحركات النسوية  

38العنف ضد المرأة".
  

ة فقط من  في المائ  1وتقّدر جمعية حقوق المرأة في التنمية أن    على الرغم من هذه الدعوات للعمل، فال يزال تمويل منظمات حقوق المرأة منخفًضا بصورة ساحقة.
قّدرت جمعية حقوق المرأة في التنمية أنه في الفترة بين  40وفي تقرير صدر مع صندوق ماما كاش، 39تمويل المساواة بين الجنسين سيذهب إلى منظمات حقوق المرأة.

األطراف للمساواة بين الجنسين كما أن تمويل   لم يصل إلى الحركات النسوية مبلغ بقيمة مليار دوالر أمريكي من الموارد الثنائية ومتعددة  2019و  2017عامي  
مما يزيد من صعوبة   41منخفض للغاية،  -مثل األشخاص ذوي اإلعاقة    - مجموعات محددة تعمل مع الفئات المهمشة وتلك التي تواجه أشكال تمييز متعددة ومتداخلة  

  ضمان أن تفي تدخالت منع أعمال العنف ضد النساء/الفتيات باحتياجاتهم.

. وقد دعا المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالعنف  لقد لُوحظ أيًضا وجود رد فعل عنيف كبير ضد حقوق المرأة وظهور "الحركات المناهضة للنوع االجتماعي"
العنف والتسامح معه في جميع مجاالت    ضد المرأة إلى اتخاذ إجراءات بشأن الطبيعة المستوطنة وواسعة النطاق للعنف ضد النساء/الفتيات وقاعدة قوتها وتطبيع هذا

  كما لوحظ تقلص المساحات المتاحة لمنظمات المجتمع المدني/ منظمات حقوق اإلنسان  42الحياة العامة والخاصة.
  وتزايد العنف ضد المرأة والمدافعين عن حقوق اإلنسان حتى قبل جائحة كورونا.
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من خالل المخططات الحكومية، فإن التحديات تكون أكبر. وقد أبلغ شركاء صندوق األمم 
المتحدة االستئماني عن حدوث زيادة في اللجوء إلى آليات التكيّف السلبية مثل الزواج المبكر  

  والقسري. 

ضد لم   العنف  مع  والتعامل  لالستجابة  البلدان  استعداد  عدم  كورونا  جائحة  تكشف 
فحسب، والمستمر  القائم  هذا    النساء/الفتيات  في  كبير  تزايد  حدوث  إلى  أيًضا  أدت  بل 

  االنتهاك السائد بالفعل لحقوق اإلنسان.

المدني   المجتمع  منظمات  العالم-أبلغت  أنحاء  جميع  ضد    -في  العنف  في  زيادة  عن 
المساعدة،النساء/الفتيات خطوط  لدعم  المتزايدة  الدعوات  في  ذلك  انعكس  بعض   43،  في 
كشف تقييم مبكر لتأثير جائحة كورونا بين الحاصلين على    44في المائة.  770الحاالت بنسبة  

عن ارتفاع معدالت العنف ضد النساء   45منح من صندوق األمم المتحدة االستئماني في أبريل
وقد اتخذ   2020.46توى العالم، وهو ما أكده تحليل ثان نُشر في سبتمبر  والفتيات على مس

هذا االرتفاع في العنف أشكاًال عديدة وبالنسبة لبعض السكان، مثل الالجئين والمهاجرين، 
  الذين لم يتم الوصول إليهم

  
  

  
يجتمع القادة الدينيون والتقليديون لدعم عمل المشروع في الكاميرون لمنع العنف ضد النساء والفتيات  

  : شبكة منظمة نساء الشعوب األصلية األفريقيات في أفريقيا الوسطى تصويروإنهائه. 

  اآلثار واسعة النطاق وطويلة األجل. 

م يكن مستحيًال، على العديد من  اإلجراءات المتخذة للتصدي للوباء تجعل من الصعب، إن ل
منظمات المجتمع المدني، وخاصة المنظمات الصغيرة التي تقودها النساء، مواصلة عملها  

حيث كشفت الجائحة عن استمرار األعراف االجتماعية الضارة، وعدم المساواة،   األساسي
القمع والتهميش المتداخلة، مما يجعل أي تقدم في سبيل القضاء على العنف   وتعدد أشكال 

ضد المرأة أمًرا ال فائدة منه. كما سلط الضوء على الحاجة الملحة إلى توفير موارد مستمرة  
لمنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة، التي تقدم خدمات الدعم األساسية للناجيات 

  من العنف وتقود أنشطة حاسمة للقضاء على العنف ضد النساء/الفتيات. 

جميع الحكومات على جعل الوقاية من   2020ام لألمم المتحدة في أبريل  حث األمين الع
الوطنية   االستجابة  خطط  من  رئيسيًا  جزًءا  عنه  والتعويض  النساء/الفتيات  ضد  العنف 

واجتمعت منظومة   48دولة عضًوا لدعوته.  146وعليه استجابت    47الخاصة بـجائحة كورونا؛
استجابات السياسات المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي األمم المتحدة معًا لتسريع  

زيادة التمويل وقد تم تحديد ستة مجاالت حاسمة للعمل، من بينها    49في إطار جائحة كورونا.
اإلنسان حقوق  لمنظمات  والدولية  الوطنية  المساعدات  ميزانيات  أول من  تعد  التي   ،

بم الجائحة وغيرها،  هذه  األمم المستجيبين خالل  آليات مثل صندوق  من خالل  ذلك  ا في 
المتحدة االستئماني، الذي يلتزم بدعم منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة خالل 

أيًضا استراتيجية المشاركة    2020الجائحة. وقد أطلق األمين العام لألمم المتحدة في عام  
عي ("التمويل، والوقاية، واالستجابة، السياسية فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتما

بشكل   بأكملها، وتحث  المتحدة  األمم  لمنظومة  مشتركة  منصة  والجمع") وهي عبارة عن 
خاص الدول على إعطاء األولوية لتمويل الخدمات األساسية ولزيادة التمويل المرن لمنظمات 

  حقوق المرأة. 

  
  

  

كارثة تهدم حقوق اإلنسان هي عدم المساواة بين الجنسين. فقد إن أكبر  “

تسببت جائحة كورونا في تفاقم التمييز الراسخ ضد النساء والفتيات. فقد أدت  

األزمة إلى تصاعد العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله بشكل كبير، من  

الجنسي  اإلساءة عبر اإلنترنت إلى العنف المنزلي واالتجار واالستغالل  

  وزواج األطفال. 

وفي الوقت نفسه، سلطت عمليات االستجابة أثناء جائحة كورونا 

50الضوء على قوة وفعالية القيادة النسائية ".
  

 
رسالة األمين العام لألمم المتحدة في افتتاح الدورة العادية السادسة  

  .2021فبراير  22واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان، 
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االتجاهات العالمية الناشئة التي   . 2.4

تؤثر على مسألة العنف ضد النساء 
  والفتيات 

ندوق الجديدة، أثار أصحاب المصلحة في ص   اإلستراتيجيةخالل عملية التشاور حول الخطة  
العالمية المهمة، التي تسبق جائحة كورونا،   األمم المتحدة االستئماني عدًدا من االتجاهات 

  والتي لها تأثير على المساواة بين الجنسين والعنف ضد النساء/الفتيات والحركة النسائية.

تظهر االتجاهات الديموغرافية أن سكان العالم يواصلون النمو، وإن كان بمعدل منخفض 
ومع ذلك، فإن انخفاض معدالت الخصوبة ليس اتجاهاً موحداً؛ على سبيل   51بشكل ملحوظ.

المثال، ال تزال أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
(بعدد   المراهقات  حمل  من  عالية  مستويات  تتراوح   1000لكل    63و  104تشهد  امرأة 

  عاًما) في 19و 15أعمارهن بين 
52على التوالي). 2019

  

السكان،   الالئي يبلغن سن اإلنجاب في العقد في ظل استمرار نمو  الشابات  سيكون جيل 
، ال سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوقيانوسيا  المقبل أكبر من أي وقت مضى

النساء الالئي تتراوح أعم   15ارهن بين  (باستثناء أستراليا ونيوزيلندا)، حيث سينمو عدد 
بنسبة    49و و  52عاًما  المائة  عام    32في  بحلول  التوالي  على  المائة  إن   2050.53في 

الشعوب  انخفاض الخصوبة وانخفاض معدالت الوفيات في جميع األعمار يعني أيًضا توجه  
  ، مما يمثل تحديات ألنظمة الحماية االجتماعية،نحو سن الشيخوخة

  . ن الفئات العمرية األكبر سنًاأن النساء ممثالت بشكل كبير بيو

في المائة   60أن يعيش    2030من المتوقع بحلول عام    التحضر مستمر على قدم وساق.
المناطق الحضرية بدًال من المناطق الريفية. تميل معدالت في حين    54من سكان العالم في 

فقر مدقع في  (يعيش اثنان من كل ثالثة أشخاص في  الفقر إلى االرتفاع في المناطق الريفية  
ويعد كُل من الفقر    تكثر معدالت عدم المساواة في المناطق الحضرية.  55المناطق الريفية)،

والنساء ممثالت تمثيًال زائًدا   وعدم المساواة من أسباب ودوافع العنف ضد النساء/الفتيات.
الحضرية   الفقيرة  اللواتي يعشن في األحياء  المائة من    80بنسبة  بين  ن  59في  اميًا بلًدا 

56تتوافر بيانات عنها.
  

أثناء الجائحة، إال أنها ال تزال تمثل اتجاًها عالميًا   تدفقات الهجرةعلى الرغم من انخفاض  
في المائة   3.5مليون مهاجر دولي (  272، كان هناك ما مجموعه  2019مهًما. وفي عام  

فتيات ما يقرب من كما تشكل النساء وال 57مليون الجئ .  26من سكان العالم)، بما في ذلك  
في السنوات األخيرة، كان هناك ارتفاع في عدد النساء   نصف جميع المهاجرين الدوليين.

في  والرعاية  المنزلية  الرعاية  قطاعي  في  الوظائف  لشغل  المهاجرات  األفقر  البلدان  من 
 ومن هنا يجد الكثير منهن أنفسهن في وظائف منخفضة األجر وغير   58البلدان األكثر ثراًء.

االنخفاض  يؤدي  أن  المتوقع  ومن  المعاملة.  االستغالل وسوء  لخطر  يتعرضن  حيث  آمنة 
إلى عواقب وخيمة على النساء؛ حيث   2020الحاد في االنتقال عبر الحدود الوطنية في عام  

59يتوقع البنك الدولي انخفاض تدفق التحويالت من المهاجرين إلى عائالتهم ومجتمعاتهم.
  

وتشير التقديرات إلى    نزوح إلى ارتفاع أعداد الالجئين وطالبي اللجوء.لقد أدى الصراع وال
عام    235أن   في  والحماية  اإلنسانية  المساعدة  على  الحصول  إلى  بحاجة  مليون شخص 

بينهم  2021 من  النساء   51،  من  تقريبًا  نصفهم  الداخلي،  المستوى  على  نازح  مليون 
العالمي لالجئين العدد  بينما تضاعف  تؤدي   60مليون الجئ.  20إلى    والفتيات،  أن  ويمكن 

النزاعات واألزمات أيًضا إلى زيادة انتشار العنف ضد النساء/الفتيات، بما في ذلك العنف 
الجنسي؛ إذ تشير التقديرات المتحفّظة إلى أن واحدةً على األقل من كل خمس نساء نازحات  

61أو الجئات قد تعرضت للعنف الجنسي.
  

، يؤثر على ما يقدر بنحو المرتبطة بالمناخ أيًضا إلى حدوث نزوح جماعيتؤدي الكوارث  
العالم في عام    25 وفي العقود الثالثة الماضية،   2019.62مليون شخص في جميع أنحاء 

تدهور األراضي، وفقدان التنوع البيولوجي، واالحترار العالمي، والتلوث  تسارعت وتيرة  
ويؤدي ذلك إلى زيادة حجم   63لتُحدث أزمات بيئية ومناخية واسعة النطاق ومترابطة.بسرعة  

إذ تميل النساء إلى المشاركة غير المتكافئة في صنع القرار   64التفاوتات القائمة بين الجنسين
  وصول إلى األصول البيئية والموارد الطبيعية.وعدم المساواة في ال

الدعوات إلى مخاطر التقشف المالي التي تحمل آثاًرا سلبية خطيرة في النساء والفتيات، نظًرا  
استجابةً  األساسية  الخدمات  ذلك  في  (بما  العامة  الخدمات  على  أكبر  بدرجة  العتمادهن 

تقل الخدمات ووجودهن القوي   للعنف)، ودورهن بصفتهن مقدمي رعاية افتراضية عندما
معدالت المساعدة اإلنمائية الرسمية   بصفتهن عامالت في الخطوط األمامية في القطاع العام.

  هي األخرى 

"في أبريل من هذا العام، ناشدت المجتمع الدولي على العمل إلنهاء جائحة الظل  

فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي بشكل نهائي. وإنني أكرر وأعيد 

إطالق هذه المناشدة مرة أخرى اليوم. إن المجتمع العالمي لفي أشد الحاجة إلى  

والفتيات واالستفادة من خبراتهن ومراعاة احتياجاتهن، اإلنصات إلى النساء 

  وخاصة الناجيات اللواتي يواجهن

أشكاًال متعددة ومتداخلة من التمييز. وإنه يجب علينا أيًضا إعطاء األولوية لقيادة 

المرأة في إيجاد الحلول وإشراك الرجال في هذا المضمار. يجب أن يتضمن  

  بؤ به لمنظمات حقوق المرأة العمل تمويًال مرنًا ويمكن التن

والتي غالبًا ما تعمل بصفتها أول المستجيبين أثناء األزمات. من األهمية بمكان أن  

تظل الخدمات المقدمة للناجين من العنف مفتوحة مع توفير الموارد والتدابير  

  الكافية لدعم االستجابات الصحية واالجتماعية والمتعلقة بالعدالة". 

 
األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة اليوم الدولي  رسالة من 

  .2020نوفمبر  25للقضاء على العنف ضد المرأة، 
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  ، 2020بحلول نهاية عام 

  في المائة 13
  من النساء والفتيات في العالم 

  - مليون شخص  469 -
  في  كانوا يعيشون
  فقر مدقع 

    مقارنة٪ 11(زيادة من 
65)2019عام ب 

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  66جّراء الركود العميقتضّررت عمالة المرأة ودخلها بوجٍه خاص 

بمحو التقدم المحدود الُمحرز   الذي أحدثه جائحة كورونا، مما يهدد
  67في هذا المجال على مدى العقدين الماضيين.

  
  
  
  
  

  ، وقد توقف تمويل المساواة بين الجنسين كهدف أساسي. راكدة أو قيد االنخفاض

يأتي هذا في وقت كانت فيه بعض البلدان تعاني بالفعل من رد فعل عنيف بشأن المساواة بين  
الجنسي الجنسين   الميل  ومزدوجي  والمثليين  المثليات  لحقوق  شديدة  معارضة  وكذلك 

الجنس   وثنائيي  الجنسانية  الهوية  أن    .(LGBTI)68ومغايري  على  أدلة  العنف وتوجد 
وقد أدى  69يتزايد في العديد من السياقات.السياسي وخطاب الكراهية الذي يستهدف النساء  

والسياسي   االجتماعي  االستقطاب  إلى  تزايد  العالمي  الصعيد  على  المساواة  عدم  وتعميق 
عن   المدافعين  النسوية، استهداف  والجماعات  اإلنسان  حقوق  ومنظمات  اإلنسان  حقوق 

ويتزايد شيوع   70وتعاني النساء ذوات البشرة الملّونة من مستويات غير متناسبة من العنف.
الجنس والتسلط عبر ا  إلنترنت والتحرش الجنسي اإلساءة عبر اإلنترنت والقائم على نوع 
  ضد النساء والفتيات، ال سيما أولئك النشطات في الحياة العامة. 

على الرغم من هذه التحديات، تقود النساء من جميع األعمار في جميع أنحاء العالم حركات  
والمناخية   االقتصادية  العدالة  إلى  الديمقراطية  من  تتراوح  قضايا  في  التغيير  أجل  من 

ن يطالبن بمجموعة من الحقوق، بما في ذلك الحق في التعليم، والحقوق الجنسية وه  والعرقية.
  واإلنجابية، وحقوق المهاجرين والالجئين،

ومغايري   الجنسي  الميل  ومزدوجي  والمثليين  المثليات  وحقوق  األصليين  السكان  وحقوق 
السود مهمة  وحياة    MeTooالهوية الجنسانية وثنائيي الجنس. وقد تم االستشهاد بحركة #

وغيرها من الحركات االجتماعية والقضائة من جانب العديد من أصحاب المصلحة في عملية  
التشاور بصفتها حركات تشترك في القيم والرؤى مع السعي نحو القضاء على العنف ضد  

71النساء/الفتيات وتجاوز الحدود الوطنية.
  

التنظ من  جديدة  أشكال  الماضي  العقد  مدى  على  ظهرت  العدالة  لقد  تحقيق  في  رغبةً  يم 
وقد شهدت   واإلنترنت.  االجتماعي  التواصل  باستخدام وسائل  تتميز  النسوية االجتماعية، 

ال سيما في مجال القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات. ومع ذلك،   72زيادةً كبيرةً،الرقمية  
إلى اإلنترنت في بعض   73الفجوة الرقمية  فإن هذا يثير أيًضا قضايا بشأن   وقلة الوصول 

  المناطق التي تحتاج إلى معالجة من أجل التعبئة إلحداث التغيير ودعم النساء والفتيات. 

  
  

العنف  شركاء يسعون للقضاء على  . 2.5
  ضد النساء والفتيات

على الرغم من تقلص الحيز المتاح، تسعى الشراكات والعمل الجماعي إلى القضاء على  
وقد حثت هذه الجهود، من بين جهات أخرى:    العنف ضد النساء/الفتيات بهدف إحداث تغيير

المرأ صناديق  األطراف؛  والمتعددة  الثنائية  المنظمات  الوطنية؛  والسلطات  ة؛  الحكومات 
المجتمع المدني ومنظمات حقوق  الحكومية ومنظمات  المنظمات غير  الخيرية؛  المنظمات 

، قدمت مبادرة تسليط الضوء المشتركة بين  2018المرأة؛ والناشطين وناشطات. في عام  
مليون   500االتحاد األوروبي واألمم المتحدة من أجل القضاء على العنف ضد المرأة مبلغ 

74لبرامج القضاء على العنف ضد المرأة.يورو عبر خمس مناطق  
  

جزئيًا كنتيجة لالجتماع والتوجيه   للمنظمات النسوية ذات القيادة الشابةكان هناك انتشاًرا  
المنظمات النسوية واستجابة جزئية، ضمن جملة أمور أخرى، لإلخفاقات ذات   من جانب 

هذه المبادرات قادرة على العمل    75األشكال التقليدية المتعلقة بتنظيم المنظمات غير الحكومية.
المتنوعة واآلراء   الحركات االجتماعية  المتداخلة وتمثيل  الحركات والقضايا  بسالسة عبر 
النسوية واالنخراط فيها. فنسبة كبيرة من النشطاء الشباب ليسوا جزًءا من المنظمات المسجلة  

76الختيار أو بحكم الضرورة.قانونًا في بلدانهم األصلية، فقد انضموا إليها إما عن طريق ا
  

تعمل منظمات حقوق المرأة المحلية والعالمية والحركات النسوية وصناديق المرأة وكذلك  
منظمات المجتمع المدني المكرسة للمساواة بين الجنسين والقضاء على العنف ضد المرأة 

بشأن هذه القضية وتواصل عملها في القيام بذلك. كما تعمل صناديق المرأة مثل   منذ عقود
Mama Cash    وصندوق تنمية المرأة األفريقية والصندوق العالمي للمرأة على إيصال

اإلنمائية   المساعدات  من  المزيد  تقديم  إلى  الممولين  ودعوة  المرأة  حقوق  منظمات  فكرة 
ة، ال سيما في البلدان النامية. وقد دعت الصناديق النسائية  الخارجية مباشرة للحركات النسوي

إلى زيادة   والمنظمات غير الحكومية أيًضا مجتمع القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات 
المتمركزين في جنوب  مشاركة المنظمات النسائية والباحثين والناشطين ومطوري البرامج  

األرضية عل  الكرة  القائم  العمل  تعزيز  ضد  بشأن  العنف  على  القضاء  بشأن  األدلة  ى 
  النساء/الفتيات في المبادئ النسوية.
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" Ni Una menosشاركت فاندسويون اندس (محامون من شمال غرب األرجنتين في مجال حقوق اإلنسان والدراسات االجتماعية) في مسيرة "

  ضد العنف القائم على النوع االجتماعي في األرجنتين. صورة: فرناندا روتوندو/مؤسسة أنديس. 

المعرفة التراكمية المكتسبة جراء تصميم وتنفيذ األفكار والمنهجيات خالل    يُقصد بالتعلم القائم على الممارسة "
  المالحظة والتجارب المباشرة ومراقبة البرنامج."إطار زمني مستدام، بما في ذلك األفكار المكتسبة من 

  Raising Voices (2019)منظمة  

  
ضمن جملة أمور أخرى، إلى القيام بمزيد  ،  Raising Voicesدعا صندوق تنمية المرأة األفريقية ومنظمة  

من خالل الملكية    من االستثمار في البلدان النامية لبناء قاعدة أدلة بشأن القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات 
  المحلية للبحث والبرمجة، إلى جانب التركيز على التعلم القائم على الممارسة. 

  

نتيجة كاملة ومسار تمويل للمنظمات العاملة في مجال   خصصت مبادرة تسليط الضوء المشتركة بين االتحاد األوروبي واألمم المتحدةوقد  
ويركز تعاونها مع صندوق األمم المتحدة االستئماني على مبادرات منظمات المجتمع المدني في أمريكا الالتينية وأفريقيا   77حقوق اإلنسان.

بين المجتمع المدني والمنظمات الحكومية   78جنوب الصحراء، إلى جانب التركيز على منظمات حقوق المرأة. حيث يستمر الحوار المفتوح
اآلخر المتاح  والتمويل  المتحدة  األوروبي واألمم  االتحاد  بين  المشتركة  الضوء  تسليط  مبادرة  إلى  الوصول  إمكانية  توسيع    79الدولية حول 

  نف ضد النساء/الفتيات. لمنظمات حقوق المرأة لالستفادة من خبراتها ومعرفتها القائمة على الممارسة بشأن القضاء على الع

  وفي هذا السياق، فإن صندوق األمم المتحدة االستئماني هو أفضل من يتولى مسؤولية دعم توفير الموارد المباشرة لمنظمات المجتمع المدني 
م المتحدة والتأكد من ومنظمات حقوق المرأة والمنظمات النسوية، بما في ذلك الشابات المدافعات عن حقوق المرأة، مع التنسيق مع شركاء األم

الحكومية   المتحدة والمؤسسات  بـاألمم  الخاصة  التمويل  السياسات والبرامج وقرارات  لتوجيه  تُستخدم  الممارسين  المستفادة من  الدروس  أن 
لسنوي الثابت لما  الدولية متعددة األطراف والدول األعضاء. إن االنتشار الواسع لصندوق األمم المتحدة االستئماني، الذي يتضح من الطلب ا 

المدني، يسمح للصندوق بتحديد شركاء جدد لمنظومة األمم المتحدة، ودعم ورفع خبراتهم    2000يقرب من   المجتمع  تطبيق من منظمات 
  وجعلهم معترف بهم كشركاء موثوقين لآلخرين في منظومة عمل مجتمع القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات. 
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في اليمين: أحد المشاركين في مشروع المساواة من أجل النمو يسعى للقضاء   

على العنف ضد تجار السوق في تنزانيا. تصوير: جيما وود/صندوق األمم  

  المتحدة االستئماني

في   International Alertفي اليسار: أحد المشاركين في برنامج منظمة 

طاجيكستان أثناء تفشي جائحة كورونا تصوير: عزيز ساتوري/منظمة 

International Alert  

الدروس المستفادة المطبقة 
  االستراتيجيةعلى الخطة  

2021 - 2025  
  

  
  الجديدة.  اإلستراتيجيةيصف هذا الفصل الدروس المستفادة من صندوق األمم المتحدة االستئماني وكيف تُوجه هذه الدروس الخطة 

التقييمات   ألدلة الناتجة عنيلتزم صندوق األمم المتحدة االستئماني بمواصلة التعلم المستمر الذي يغذي سياساته وإجراءاته ويوجهها. كما أن هذا التعلم متأصل في ا
، والدراسات االستقصائية السنوية للمنح وتقييمات نهائية مستقلة للمشاريع ويتم استخالص الدروس  الجهات المانحةالدورية والمستقلة والخارجية، وتقييمات/مراجعات  

الواردة من أصحاب المصلحة الم التعليقات  إلى ثالث محاور مع  التعلم الموثق باإلضافة  الخاصة بالخطة  التالية من ثروة  التشاور   اإلستراتيجيةشاركة في عملية 
التابعة لصندوق األمم المتحدة االستئماني في البوسنة والهرسك والتي حضرها أكثر    2019الجديدة. ويتضمن ذلك الدروس التي تم جمعها في اتفاقية المستفيدين لعام  

80من أصحاب المصلحة.  100من 
  

وفي ظل تطور األزمة العالمية المرتبطة بالوباء، بذل صندوق األمم   يما يتعلق بالعنف ضد المرأة واحًدا من أهم الدروس األخيرة.ولقد تسبب تأثير جائحة كورونا ف
مستفيدين من  وقد تطلب ذلك تقبالً ومرونة وعالقة قوية مع ال  للتكيف واالستجابة على وجه السرعة للظروف المتغيرة.المتحدة االستئماني موارده البشرية والمالية  

  المنح بما في ذلك فهم شامل لالحتياجات المتغيرة الخاصة بهم وللمستفيدين.

والتي صدرت بمثابة استجابة فورية ألزمة جائحة كورونا، متأصلة في البيانات التي تم   81كانت خطة العمل ذات النقاط الخمس لصندوق األمم المتحدة االستئماني،
ني/منظمات حقوق اإلنسان وحددت تدابير استجابة فورية ومتوسطة وطويلة األجل. وشمل ذلك توفير موارد إضافية للمستفيدين من جمعها من منظمات المجتمع المد

د  تداخل بين العنف ض المنح الحاليين لدعم قدرة المنظمة على مواجهة الطوارئ ومواصلة عملها وإطالق دعوة جديدة لتقديم عروض لتمويل المشاريع التي تعالج ال
اء، وبالتالي، لم يتم تفصيل المرأة وجائحة كورونا. وقد بُنيت استجابة صندوق األمم المتحدة االستئماني على ممارسات تقديم المنح الراسخة وعالقات الثقة مع الشرك

  الدروس المحددة المستمدة من تجارب كورونا بشكل منفصل، بل تم دمجها في قائمة الدروس المستفادة أدناه.
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إطار جزء من عملية    في  االستراتيجية:عملية التشاور بشأن الخطة  
مع   االستئماني  المتحدة  األمم  تشاور صندوق  االستراتيجي،  التخطيط 

شريك داخلي وخارجي من خالل جلسات مجموعات    100أكثر من  
في   أشهر  ستة  مدى  على  الرئيسيين  المستجيـبـين  ومقابالت  التركيز 

. يشمل أصحاب المصلحة المستفيدين من المنح  2021و   2020عامي  
والسابقين (منظمات المجتمع المدني، منظمات األشخاص ذوي    الحاليين 

مجال   في  واألكاديميين  الخبراء  المرأة)؛  حقوق  منظمات  اإلعاقة، 
القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات؛ شركاء في الصناديق النسائية  
والمنظمات غير الحكومية؛ الدول األعضاء في األمم المتحدة؛ الجهات  

  مم المتحدة؛ وموظفي هيئة األمم المتحدة للمرأة. المانحة. شركاء األ 
  

  

صندوق األمم المتحدة االستئماني هو   .3.1
اآللية الرئيسية لمنظومة األمم المتحدة  

لتقديم المنح للمجتمع المدني والمنظمات  
النسائية التي تسعى للقضاء على العنف ضد 

  النساء والفتيات 
لجائحة كورونا، دعا األمين العام لألمم المتحدة ، في إطار االستجابة  2020في مارس  

وصندوق المرأة للسالم والعمل   الدول األعضاء إلى دعم صندوق األمم المتحدة االستئماني
المتحدة   82اإلنساني. األمم  عمل  إطار  في  االستئماني  المتحدة  األمم  صندوق  إلى  ويشار 

با لـجائحة كورونا  االجتماعية واالقتصادية  المجتمع  لالستجابة  لتمويل  آلية رئيسية  عتباره 
المدني، والعمل على "تعزيز أصوات النساء في الحوار االجتماعي بشأن التأثير االجتماعي 

ولقد كان أيًضا وسيلة لتفعيل استراتيجية المشاركة السياسية   83واالقتصادي لجائحة كورونا".
ال نساء/الفتيات أثناء الجائحة من لألمين العام لألمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد 

خالل شبكاته باإلضافة إلى قدرته على توفير منصة للحوار بين الدول األعضاء ومنظومة 
المدني. المجتمع  ومنظمات  المتحدة  من   84األمم  سلسلة  في  المناقشات  هذه  انعكست  وقد 

  .852021الموجزات المعرفية المقرر استمرار إصدارها في عام 

ف بدور صندوق األمم المتحدة االستئماني باعتباره آلية لتوجيه الموارد إلى  كما تم االعترا
الطلب من قبل  تلبية  الموجهة نحو  المرأة  المدني/منظمات حقوق  المجتمع  جهود منظمات 

ماليين دوالر    9مبادرة أضواء كاشفة من االتحاد األوروبي واألمم المتحدة، والتي قدمت  
دين من المنح الحاليين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  أمريكي لتمويل إضافي للمستفي

عام   المخاطر  2020في  وتخفيف  المؤسسي  التعزيز  دعم  على  األساسي  التركيز  مع   ،
  والتعافي فيما يتعلق بجائحة كورونا. 

لصندوق األمم المتحدة   اإلستراتيجيةللخطة    2019أوضح استعراض منتصف المدة لعام  
جراه استشاري مستقل أن هناك مجاًال لهيئة األمم المتحدة للمرأة  أ   2020- 2016االستئماني  

المتحدة االستئماني  األمم  إمكانات صندوق  المزيد من  المتحدة الستكشاف  األمم  ومنظومة 
باعتباره آلية مشتركة بين الوكاالت قادرة على اإلعالم والمساهمة في منظومة القضاء على  

الستعراض إلى وجوب زيادة أنشطة الدعوة والتواصل العنف ضد النساء/الفتيات. وخلُص ا
  مع الجهات الداخلية والخارجية

  
بشأن دور صندوق األمم المتحدة االستئماني. يتمثل أحد الدروس الرئيسية المدمجة في هذه 

مزيد من    اإلستراتيجيةالخطة   إلى  الحاجة  والعمل في  المشتركة  والدعوة  التعاون  تعزيز 
ع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك منظومة األمم المتحدة، م  الجماعي والشراكة

وصناديق ومنظمات المرأة، وكذلك الدول األعضاء في األمم المتحدة، مع البناء بشكل تعاوني  
وبالتنسيق مع صناديق هيئة األمم المتحدة للمرأة األخرى ومبادرات القضاء على العنف ضد  

  النساء/الفتيات. 

  
  

يعد دعم المجتمع المدني والمنظمات   .3.2
النسائية في سياق الحركات  

ولكنه   ،ضروريًا النسائية/النسوية أمًرا 
  يفتقر إلى الموارد 

كان هناك إجماع قوي بين أصحاب المصلحة والجهات المانحة والمستفيدين من المنح على 
منظمات حقوق على  أن إحدى القيم الرئيسية لصندوق األمم المتحدة االستئماني هي تركيزه

المدني المجتمع  ومنظمات  الكرة    المرأة  جنوب  الواقعة  البلدان  في  النساء  تقودها  التي 
األرضية. حيث يمأل هذا التركيز فجوة في القطاع من خالل تزويد هذه المنظمات المستقلة 
تقديم   تجربة  الشركاء. وتكشف  من  واسعة  شبكة  إلى  والوصول  القدرات  وتنمية  بالموارد 

القائلة بأن منظمات  ال القديمة  المتحدة األسطورة  الخاصة بالصندوق االستئماني لألمم  منح 
 87وخلص استعراض منتصف المدة  86حقوق المرأة ال تستطيع إدارة قدر أكبر من التمويل.

المكانة  هذا  من  االستفادة  في  أن يستمر  المتحدة يجب  لألمم  االستئماني  الصندوق  أن  إلى 
أنشطة القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات وتعزيز هويته باعتبارها    الفريدة في تمويل

ة.  قاآللية الوحيدة المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة التي تتمتع بهذا التركيز والخبرة المتعم
ويعترف هذا النهج بالعناية الواجبة للمكلفين بالمسؤولية لضمان أن تعيش النساء والفتيات 

عنف ويسلط الضوء على الدور الرئيسي لمنظمات المجتمع المدني/منظمات حياة خالية من ال
إلى   والدعوة  مساهمته  رفع  إلى  ويهدف  والحماية.  الدعم  بنظام  يتعلق  فيما  المرأة  حقوق 
االعتراف الرسمي بالدور األساسي لمنظمات المجتمع المدني/منظمات حقوق المرأة في منع  

  وإنهاء العنف ضد النساء/الفتيات. 

  
  

تم تسليط الضوء على نموذج تمويل صندوق األمم المتحدة االستئماني كمثال 

جيد من قبل جمعية حقوق المرأة في التنمية، الذي يشير إلى "االستعداد  

إلجراء تغييرات على طرائقها (مثل تعديل متطلبات األهلية، وأحجام المنح، 

جوانب النجاح  ونوافذ التمويل المخصصة) بمرور الوقت حيث عرفوا 

88 وجوانب الفشل للوصول إلى المنظمات النسوية".
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النشطاء على   المدى من جانب  النسوية طويلة  للدعوة  العالمي، وكنتيجة  التمويل  في حالة 
اعتراف   هناك  عقود،  السكان  مدى  إلى  المنتمية  االجتماعية  للحركات  الرئيسي  بالدور 

في قيادة أجندة التغيير التحويلية    -وخاصة الحركات النسائية والنسوية    -  والمستقلةاألصليين  
ينعكس، على سبيل  ذلك  أن  بالذكر  الجدير  ومن  النساء/الفتيات.  العنف ضد  على  للقضاء 

وسياسة المعونة الدولية   89المثال، في السياسة الخارجية المهتمة بالنساء لدى حكومة السويد
وهو أيًضا النهج الذي تبنته مبادرة تسليط الضوء المشتركة بين     90مة كندا.للنساء لدى حكو 

المرأة   حقوق  "مجموعات  تمويل  على  تركيزها  في  المتحدة  واألمم  األوروبي  االتحاد 
والحركات االجتماعية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك تلك التي تمثل الشباب 

 متعددة ومتداخلة من التمييز/التهميش والتي تؤثر بشكل فعال والجماعات التي تواجه أشكاالً 
ودفع عجلة التقدم نحو المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على العنف ضد النساء 

91والفتيات"
  

مستفيد ضمن نطاق مبادرة   55يمتلك صندوق األمم المتحدة االستئماني حاليًا حافظة من  
ين االتحاد األوروبي واألمم المتحدة كما يقوم بجمع األدلة حول تسليط الضوء المشتركة ب

المرأة   حقوق  منظمات  وخاصة  المدني،  المجتمع  منظمات  لدعم  الفعالة  الوسائل  أكثر 
والمنظمات التي تقودها النساء في سياق الحركات النسائية والنسوية، باعتبارها جهوًدا الزمة  

حيث إن الهدف من ذلك هو تنشيط الموارد المستمرة    للقضاء على العنف ضد النساء/الفتيات. 
  والمتزايدة. 

  
  

التمويل طويل األجل لبرامج  .3.3
القضاء على العنف ضد النساء  

والفتيات هو السبيل لتحقيق التأثير 
  والتغيير التحويلي 

المرأة المدني ومنظمات حقوق  المقدم لمنظمات المجتمع  التمويل  قد تم   92إن حجم ونوعية 
باستمرار على أنه مصدر قلق رئيسي في المشاورات. حيث عزا أصحاب المصلحة تميزه  

الذين تمت استشارتهم هذا األمر بشكل أساسي إلى التدابير التقشفية، واالتجاهات التاريخية 
أن بعض  النساء/الفتيات، وحقيقة  العنف ضد  القضاء على  إلى  الرامية  الجهود  في تمويل 

ن دعم وتمويل برامج القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات.  الجهات المانحة يتراجعون ع
كما لوحظ أيضا أن بعض الجهات المانحة يطلبون تقديم تقارير عن األثر الفوري والقصير 
األجل لتمويلهم. كما تتطلب جهود القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات استدامة المشروع 

ال  مواجهة  المنظمة على  قدرة  العمل واالستثمار على  المتوافقة مع  إلى  والحاجة  طوارئ: 
المدى الطويل لتحقيق تغيير تحويلي في حياة الناجين، وتغييرات مؤسسية مناسبة وتحول في 

  األعراف االجتماعية السائدة التي يمكن أن تستمر مع مرور الوقت. 

يع التي تقييًما خارجيًا للمشار  30وقد خلص تحليل تعريفي خارجي للنتائج المستخلصة من  
إلى ما يلي: اعتمدت    2019و  2015يدعمه صندوق األمم المتحدة االستئماني بين عامي  

األعراف  لتغيير  مختلفة  فعالة  استراتيجيات  المتحدة  لألمم  االستئماني  الصندوق  مشاريع 
  االجتماعية السائدة الضارة 

ير الراسخة في المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ولكن ال يزال من الصعب تغيير بعض المعاي
غضون ثالث سنوات ". كما أوصت بأن يراعي صندوق األمم المتحدة االستئماني "توفير 

أطول   لمشاريع  لتغيير األعراف    -التمويل  الالزم  للوقت  إدراًكا  األقل،  أربع سنوات على 
93االجتماعية".

  

"بالدعوة   الخاصة  التمويل  طريقة  هي  ذلك  لتحقيق  الناجحة  الخطوات  إحدى  فقط"  كانت 
الخاصة بصندوق األمم المتحدة االستئماني، والتي من خاللها تمت دعوة مجموعة مختارة 
من المستفيدين من المنح الحاليين والسابقين لتقديم عرض ثان مع إمكانية تكرار أو توسيع 
نطاق مشاريعهم، على أساس النتائج الدقيقة القائمة على األدلة، والتي من شأنها تمديد فترة 

شروع حتى ست سنوات. في حين أنه من السابق ألوانه تقييم التأثير الكامل لهذه الطريقة الم 
السابقة)، فقد خلُص استعراض   اإلستراتيجية(سيتم تقييمها كجزء من التقييم النهائي للخطة  

منتصف المدة الخارجي إلى أن الطريقة "حظيت بقبول جيد" من جانب الشركاء. على سبيل 
،  Raising Voicesالمنظمات التي تلقت مرة ثانية من التمويل كانت منظمة  المثال، إحدى  

" الوقاية  نمط  واختبار  التكيف  على  قادرة  كانت  بلدان !"  SASAوالتي  ثالثة  في  الفعال 
أخرى، بما في ذلك السياقات اإلنسانية. وقد تم تنفيذ هذه المنهجية ومالئمتها حاليًا من قبل 

94ولة.د 30منظمة في أكثر من  70
  

  
  

التمويل المرن واألساسي  .3.4
للمجتمع المدني والمنظمات النسائية  

أمًرا بالغ األهمية بخصوص إدارة  
  قدرة المنظمة على مواجهة الطوارئ.

مر   على  النسائية  والمنظمات  األخرى  النسائية  الصناديق  ومناصرة  بتجربة  واسترشاًدا 
قدم صندوق األمم المتحدة االستئماني متخصصين جدد مؤهلين للميزانية في عام    95السنين،
يصل    2019 الصغيرة:  األساسيللمنح  المبلغ    7إلى    96التمويل  إجمالي  من  المائة  في 

دوالر أمريكي.   2000إلى  97تكاليف الرعاية الذاتيةالمخصص ألنشطة المشروع، وتصل 
مع   تماشيًا  القرار  هذا  المنظمات  وجاء  لدعم  االستئماني  المتحدة  األمم  صندوق  التزام 

أكثر   الطوارئ بطريقة  مواجهة  المنظمة على  قدرة  للمساهمة في  رائدة  مبادرة  الصغيرة، 
  واقعية ومخططة. 

منظمة صغيرة استفادت من   37بين    2020أوضحت دراسة استقصائية أجريت في عام  
القيام باستثمارات هامة ومستدامة نحو  هذه المخصصات أن هذه األموال قد استخدمت في

(بما في ذلك دفع تكاليف تدريب الموظفين أو جمع  قدرة المنظمة على مواجهة الطوارئ  
في المائة من المستجيبين الذين شملهم االستبيان بشأن   60األموال أو إيجار المكاتب). وأنفق  

على الرعاية الصحية للموظفين هذه األموال    استخدام ميزانيات الرعاية الذاتية والجماعية
أعرب   التأثير،  حيث  من  "اإلرهاق".  أنشطة  إدارة  ذلك  في  بما  العقلية،  الصحة  ودعم 

  ويحسن العالقات في مكان العمل.  يقلل من المستوى العام للتوتر المشاركون أنه



 

  
  
  
  
  
  

وسمحت بالمرونة فيما    98وتوقعًا الحتياجات المستفيدين من المنح، طرح صندوق األمم المتحدة االستئماني أيًضا بند ميزانية "طوارئ"مع ظهور تأثير جائحة كورونا،  
األوروبي واألمم المتحدة مبلغًا  يخص تعديل الميزانيات لجميع المستفيدين من المنح. وفي ظل مواجهة الوباء أيًضا، قدمت مبادرة تسليط الضوء المشتركة بين االتحاد  

البالغ عددها ماليين دوالر أمريكي للتعزيز المؤسسي والتصدي لجائحة كورونا لجميع الجهات متلقية المنح حاليًا من صندوق األمم المتحدة االستئماني    9إضافيًا قدره  
  في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.  44

لعب دور مهم، بالشراكة مع اآلخرين، في الدعوة إلى توفير تمويل مرن وقابل للتكيف وللرعاية الذاتية والجماعية وفي جمع  يواصل صندوق األمم المتحدة االستئماني  
  األدلة حول تأثير هذه األموال. 

  
  

للتدخالت بشأن القضاء على العنف ضد   . تظل المجاالت المواضيعية الثالثة3.5   
  النساء والفتيات ذات صلة 

أنه تم تحقيق نتائج   2020،99والثاني في عام    2016يفيان خارجيان لنتائج التقييم من مشاريع صندوق األمم المتحدة االستئماني، أحدهما في عام  وجد تحليالن تعر
دة االستئماني في العينة التي  ) أن غالبية مشاريع صندوق األمم المتح2020مهمة في إطار مجاالت النتائج الثالثة (راجع المربع أدناه). وجد التحليل التعريفي لعام (

  تم تحليلها نفذت عبر مجالين، إن لم يكن جميع المجاالت الثالثة للنتائج. 

تزال ذات صلة في    في ظل المشاورات مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الخبراء الرئيسيون في هذا المجال، تم التحقق من صحة مجاالت النتائج هذه على أنها ال
مة  ي ظل جائحة كورونا، أصبح توفير الخدمة أكثر أهمية من أي وقت مضى. ونظًرا ألن التصدي للجائحة يؤدي إلى تحويل الخدمات السائدة/ العا الوقت الحالي. وف

القائمة على المجتمع المحلي هي التي تعمل على التعبئة لتلبية الحاجة المتز ة إلى الدعم ومساعدة  ايدوزيادة األعباء عليها، فإن منظمات حقوق المرأة المتخصصة 
والعمل على تنفيذ قوانين   الناجين من العنف. وفي عصر تزايد الشعبوية والقومية وردود الفعل السلبية ضد حقوق المرأة في بعض البلدان، أصبح بذل العناية الواجبة

لمسؤولين، أكثر أهمية. وتظل تدخالت الوقاية حجر األساس للتحول  وسياسات وخطط العمل الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات، بما في ذلك محاسبة ا
  الهيكلي لألعراف والممارسات الجنسانية الضارة من أجل تحقيق تأثير مستدام نحو القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات. 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

األخيرة على تمويل  اإلستراتيجيةركز صندوق األمم المتحدة االستئماني في الخطة 
  التدخالت في إطار ثالثة مجاالت نواتج واسعة:

  
  

1 2 3 
  
  
  
  
  
  

تحسين وصول النساء والفتيات إلى الخدمات  
  األساسية المتعددة القطاعات واآلمنة والمالئمة.

  
الوقاية من العنف ضد تحسين 

النساء/الفتيات من خالل التغييرات في  
  السلوكيات والممارسات والمواقف. 

  
  زيادة فعالية التشريعات 

خطط العمل الوطنية و والسياسات
  وأنظمة المساءلة. 
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مجاالت  في  المستفادة  والدروس  النتائج 
  2020-2016 اإلستراتيجيةنواتج الخطة 

  
توسيع نطاق الوصول إلى   . 1

الخدمات األساسية والمتخصصة واآلمنة 
  والمالئمة والمتعددة القطاعات

  
  
  

  كانت الحاجة الملحة 
  لخدمات المحلية 

  بشكل خاص فيما يتعلقالمتأصلة في المبادئ النسوية واضحة 

من أشكال متداخلة بمجموعات النساء والفتيات اللواتي يعانين 

  ،ومتعددة من االضطهاد والتمييز
  بما في ذلك النساء والفتيات ذوات اإلعاقة،

  والالئي يعشن في فقر في المناطق الحضرية والريفية، والنساء المشردات داخليا والالجئات
  األصلية وأفراد األقليات الدينية أو العرقية. ونساء الشعوب  

  
  

  

  استفاد إجمالي 

158,736  
  من النساء والفتيات 

بشكل مباشر من الخدمات  
األساسية والمتخصصة التي  

قدمها المستفيدون من صندوق  
األمم المتحدة االستئماني بين 

  . 2020و 2017عامي 

  
  
  
  

  قدمها العاملون في أغلب األحيان هي على النحو التالي: كانت الخدمات التي 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  استشارات نفسية طويلة األمد 

  
  الرعاية الطبية 

  
  المالجئ

  
  SOSخطوط مساعدة     المساعدة القانونية
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 القضاء على العنف ضد  . 2
  النساء والفتيات 

  

  
  
  
  

  )2020كشف التحليل التجميعي (

  أن العوامل التي تؤثر على النتيجة الناجحة 
  لمشاريع الوقاية تشمل ما يلي: 

التعامل في الخطوط األمامية/الميسرين  االستثمار في مهارات   •
  المجتمعيين وأعضاء المجتمع. 

  إشراك الرجال والفتيان.  •

  التدخالت المصممة حسب السياق.  •

  تصميم مشروع يركز على الناجين.  •

تعديالت المشروع في منتصف الدورة عندما يتم تحديد العوائق   •
  التي تحول دون اتخاذ اإلجراءات. 

مصمم بشكل متكامل ال تشوبه شائبة  نهج تحولي جنساني  •
  باإلضافة إلى أهداف واضحة لتغيير السلوك. 

  
  
  
  
  
  
  
  

  تعزيز تنفيذ القوانين والسياسات . 3
  وخطط العمل الوطنية 

للقوانين  الفعلي  التنفيذ  لتعزيز  مستمرة  حاجة  هناك  عام،  بشكل 
الوطنية وتوسيع نطاق التركيز ليشمل بناء  والسياسات وخطط العمل  

األطر   ومواءمة  محددة  بإجراءات  يتعلق  فيما  السياسية  اإلرادة 
  التشريعية والسياساتية الوطنية مع المعايير الدولية.

  
  
  
  

  عندما تكون استراتيجيات المشاركة  
  مع صانعي السياسات 

  مخططة جيًدا
  وتكون المشروعات 

احتماًال لتعزيز المركزة أكثر 
  االستجابات المؤسسية

  

29  

سعى العديد من المستفيدين إلى معالجة األعراف االجتماعية 
الضارة المتعلقة بالعنف ضد النساء/الفتيات، ولكن ال يزال من  

الصعب تغيير بعض المعايير العميقة الجذور في فترة ثالث  
أهمية توفير الوقت الكافي والمهارات  سنوات، مما يشير إلى 

  والمشاركة المجتمعية المكثفة
  الالزمة تحدي األعراف االجتماعية وتقوية الحركات 

  االجتماعية األصلية. 
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. تعد المشاريع الموجهة نحو تلبية الطلب وذات الصلة بالسياق أساسية  3.6
إلحداث التأثير المستدام والتوطين وامتالك زمام األمور في تنفيذ األجندة بشأن  

  النساء والفتيات القضاء على العنف ضد  
   

القري المحلية  المدني  المجتمع  أهمية تمويل منظمات  النهج، مؤكدين على  هذا  استمرار  التشاور معهم ودعموا  تم  الذين  المصلحة  المجتمعات  تحقق أصحاب  من  بة 
نساء/الفتيات، وال سيما األشكال الجديدة للعنف. وقد أدرك  المتضررة. كما يسهل النهج المدفوع نحو تلبية الطلب تحديد ومعالجة االتجاهات الناشئة بشأن العنف ضد ال

  أصحاب المصلحة في عملية التشاور أن هذا يمثل نقطة قوة رئيسية في صندوق األمم المتحدة االستئماني

  
  
  

  دعوة لتقديم بيانات طلبات العروض 
  

  دوالر  800,000,000

  دوالر  700,000,000
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  دوالر  500,000,000
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  دوالر  200,000,000

  دوالر  100,000,000

  دوالر 0
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األمريكي  بالدوالر  المبلغ  عدد الطلبات 
  
  

إلى دعوة صندوق األمم المتحدة االستئماني السنوية لتقديم عروض من منظمات المجتمع المدني    تقديم المنح حسب الطلب  يشير 
مع   يتماشى  وبما  المدني  المجتمع  منظمات  جانب  من  بالكامل  وتنفيذها  وتطويرها  لها  تصور  وضع  يتم  التي  تقييمها  للمشاريع 

لالحتياجات الخاصة لبلدانها ومجتمعاتها. ومن الجدير بالذكر أن نموذج تقديم المنح الماثل يتيح لمنظمات المجتمع المدني تطبيق  
  التمويل الستراتيجياتها الخاصة للقضاء على العنف ضد النساء/الفتيات. 

لملكية الوطنية ووفقًا لروح إعالن باريس والتزامات جدول أعمال أكرا بشأن  يتماشى النهج المدفوع بتلبية الطلب مع مبادئ األمم المتحدة لدعم ا
ساء/الفتيات  فعالية المعونات. كما يتماشى النهج أيًضا مع المبدأ البرنامجي التابع لهيئة األمم المتحدة للمرأة المعني بالقضاء على العنف ضد الن 

والتي يلزم تحديدها من قبل منظمات المجتمع المدني نفسها، وإبالغها بتقييمات المجتمع   وسياقيًا استخدام نقاط الدخول ذات الصلة ثقافيًا    بشأن
  واالحتياجات ذات الصلة. 
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  : مركز التثقيف والتوعية بالحقوق، كينيا تصوير تدشين أنشطة المشروع في ناروك، كينيا. 

  
  
  

  
  

       يُعد اتباع نهج متعدد الجوانب  . 3.7
  يُشتق نهج أوجه التقاطع من مفهوم "التقاطعية" 

للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات أمًرا 
أساسيًا لتحقيق أجندة أهداف التنمية 

المستدامة ومبدأ "عدم ترك أي أحد يتخلف  
يعد القضاء على العنف ضد   عن الركب"

والفتيات أمًرا أساسيًا لتحقيق أجندة النساء 
أهداف التنمية المستدامة ومبدأ "عدم ترك  

  أحد يتخلف عن الركب"

األخيرة االحتياجات الخاصة لبعض النساء والفتيات المهمشات   اإلستراتيجيةأقرت الخطة  
ة  بسبب األشكال المتداخلة والمتعددة للقمع والتمييز الذي تسبب في تعرضهن لمخاطر متزايد

هي الطريقة األساسية التي 102من العنف ضد النساء/الفتيات. وكانت "نوافذ التمويل الخاصة"
من خاللها يسلط صندوق األمم المتحدة االستئماني الضوء على مجاالت محددة تعاني من  
نقص الموارد في البرمجة المتعلقة بالقضاء على العنف ضد النساء/الفتيات. وقد أُطلق في 

افذة تمويل خاصة تركز على احتياجات النساء والفتيات النازحات قسراً في ن  2017عام  
نافذة تمويل تعمل على منع وإنهاء العنف ضد   2018ظل األزمات اإلنسانية. وتبع ذلك في 

  النساء والفتيات ذوات اإلعاقة.

) فيما  1989الذي صاغه في األصل الباحث القانوني كيمبرلي كرينشو ( 
  موقع المحدد الذي تشغله النساء ذوات البشرة الملونة. يتعلق بتعريف ال 

فهو نهج متعدد الجوانب يعترف بوجهات النظر والسياقات التاريخية  
واالجتماعية ويعترف بالتجربة الفريدة للفرد على أساس تقاطع جميع  
األسس ذات الصلة، بما في ذلك االعتراف بأشكال محددة من التمييز  

  والقمع. 

ذا النهج بشكل فعال وضع حد ألوجه عدم المساواة  sيتطلب مثل ه 
االجتماعية الهيكلية والحواجز التي تديم وتغذي التهميش فيما يتعلق  

بعوامل مثل الساللة، والعرق، والطبقة االجتماعية، والوضع االجتماعي 
واالقتصادي، وحالة فيروس نقص المناعة البشرية، والتوجه الجنسي  

  والهوية الجنسية. 
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العمل على  المتقدمين على  إلى أن هذه األساليب شجعت  المدة  وخلصت مراجعة منتصف 
التقاطع وجذبت االهتمام والتمويل إلى المناطق منخفضة الموارد. كما ذكر أصحاب المصلحة  

في   فعالة  كانت  المبادرات  هذه  أن  المشاورات  الفي  المنظمات  بين  الفجوة  تتمتع  سد  تي 
التي بين  بمجاالت خبرة مختلفة وتسهيل تطوير الشراكات التكميلية، مثل تلك الشراكات 

اإلعاقة ذوي  األشخاص  ومنظمات  المرأة  من  منظمات حقوق  المؤسسات  ذلك  مّكن  وقد   .
التعلم من بعضها البعض وتعظيم الموارد للوصول إلى المزيد من النساء المعرضات لخطر  

بذلك بشكل شامل عبر واقعهن المتداخل والمواقع المحددة التي يشغلنها. ومع التهميش والقيام  
ذلك، تم مجابهة التحديات أيًضا، ال سيما فيما يتعلق بنهج القضية الواحدة للعمل من خالل 

  طريقة النافذة الخاصة.

األمم   صندوق  قدم  بأكملها،  الحافظة  وعبر  الخاصتين  النافذتين  إلى  المتحدة باإلضافة 
االستئماني الدعم أيًضا لمشاريع أخرى للتعامل مع النساء والفتيات المعرضات لخطر العنف 
التهميش وأوجه التمييز المتداخلة. على سبيل المثال، عمل المستفيدون من صندوق  بسبب 
األمم المتحدة االستئماني مع النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، والمهاجرات،  

المتنوعة، وا والجنسانية  الجنسية  الهويات  ذوات  والنساء  الجنس،  مجال  في  لعاملين 
والمراهقات والنساء المسنات، واللواتي ينتمين إلى مجموعات األقليات العرقية أو اإلثنية أو 

  الدينية.

عام   في  تحليل خارجي  أن    2021اكتشف  االستئماني  المتحدة  األمم  من صندوق  بتكليف 
صلة على منح تعمل بنهج متعدد الجوانب سهلت مشاركة الفئات المهمشة بدًءا المنظمات الحا

الحواجز   الواضح على تفكيك  التركيز  أتاح  التنفيذ. وقد  التصميم وحتى مرحلة  من مرحلة 
الهيكلية التي تؤدي إلى تهميش النساء في مثل هذه المجموعات (في المجتمعات، والسياسة، 

والبرم كل  والخطابات، والبحوث،  داخل  التنوع  نطاق  التعرف على  الوقت  جة) وفي نفس 
كما بيّن التحليل أن ثمة دروس مهمة يمكن تعلمها من المستفيدين في  103مجموعة ومعالجته.

إطار تطبيق الرؤى متعددة الجوانب للبرمجة المعنية بالقضاء على العنف ضد النساء/الفتيات،  
  لها، إال أنها ال تزال غير موثقة نسبيًا. والتي، على الرغم من دعم المنظمات النسوية

بإيجاز، اعتمد صندوق األمم المتحدة االستئماني نهج مزدوج المسار للتركيز على تجارب  
محددة من التهميش متعدد الجوانب الذي تم اإلقرار بأنه يعاني من نقص التمويل في وقت 

بقية حافظته. وقد مّكن ذلك   معين، إلى جانب اتخاذه خطوات لتعميم نهج متعدد الجوانب في 
مع اإلقرار بأنه غالبًا ما يكون من   -صندوق األمم المتحدة االستئماني من تحقيق التوازن  

الطابع  إضفاء  معينين، مع  التقاطعات في وقت ومكان  لبعض  إعطاء األولوية  الضروري 
يار المشاريع المؤسسي على نهج متعدد الجوانب وتعميمه عبر محفظته، وتحديداً في سياق اخت

  والمنظمات التي يمولها. 

يمكن لمجموعة األدلة الخاصة بصندوق  . 3.8
األمم المتحدة االستئماني توسيع قاعدة المعرفة 

ورفع مستوى التعلم القائم على الممارسة 
  بشأن القضاء على العنف ضد النساء والفتيات

االستئماني لديه إمكانات هائلة خلُص استعراض منتصف المدة إلى أن صندوق األمم المتحدة  
لسد الثغرات في قاعدة األدلة المتعلقة بالقضاء على العنف ضد النساء/الفتيات ولتقديم تقارير  
العنف ضد النساء/الفتيات من   المتحدة بشأن  الوكاالت لمنظومة األمم  بالعمل المشترك بين 

ة أنظار الشركاء األخرين،  خالل هذه المعرفة بشكل أكثر منهجية. وقد جذبت هذه اإلمكاني
عام   اللجنة   2020وفي  في  ليكون عضًوا  االستئماني  المتحدة  األمم  صندوق  دعوة  تمت 

النساء/الفتيات، العنف ضد  بشأن  عالمية  بحثية  بأجندة  المعنية  مبادرة 104االستشارية  بقيادة 
ل، حصل ومعهد المساواة بين الجنسين. وبالمث)  SVRIلقة بالعنف الجنسي (عالبحوث المت

  2020صندوق األمم المتحدة االستئماني على منحة متواضعة من صندوق خيري في عام  
  لتعزيز المعرفة القائمة على الممارسة بشأن الوقاية.

) التلوي  التحليل  بحكم 2020أوضح  االستئماني،  المتحدة  األمم  صندوق  مشاريع  أن   (
الطلب لتقديم ا المدفوعة نحو تلبية  ، تشكل مجموعة بيانات فريدة لمنحالطبيعة التنافسية 

تمثل مجموعة متنوعة من برامج المجتمع المدني التي تعمل على القضاء على العنف ضد  
النساء/الفتيات. وتشكل البيانات المأخوذة من المشاريع مجتمعة مورًدا قيًما لكل من الممارسين 

النساء العنف ضد  على  القضاء  مجال  في  المعرفة  بتطوير  ذلك، /والمهتمين  ومع  الفتيات. 
من االستثمار أمٌر بالغ األهمية لتوسيع نطاق مجموعة خلُص التحليل التلوي إلى أن المزيد  

والدراسات   والتحليالت  التقييمات  في  والموضوعات  والتدابير  البيانات  وأنواع  البيانات 
المتحدة المستقبلية من أجل االستفادة من النطاق والمجال الكامل لمشاريع صندوق األمم  

  االستئماني. 

  
  

تكمن قيمة صندوق األمم المتحدة   . 3.9
االستئماني في تقديم المنح، وتنمية  

القدرات، واألدلة والمعرفة، والدعوة، 
  واالجتماعات 

الخطة   هذه  لتطوير  التشاور  أن اإلستراتيجيةخالل عملية  على  المصلحة  أصحاب  وافق   ،
) 2) تقديم المنح (1(-السابقة    اإلستراتيجيةالركائز التنظيمية المنصوص عليها في الخطة  

  تقديم األدلة والشمولية 
  ظلت مناسبة.  - ) 3( 

تم تسليط الضوء على أحد مجاالت لتبادل المعرفة ونظام التعلم والحوار بين الجهات المانحة 
  للمستفيدين من المنح الذين تمت استشارتهم. وأكدوا أن تبادل المعرفة كأولوية مستمرة
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 (BNPS) : منظمة بنغالديش ناري بروغاتي سانغاتصويرمشاركة الفتيات في نشاط التمكين. 
  
  
  

يجب أن يكون شامًال ويضمن مشاركة موظفي منظمات المجتمع المدني العاملين في 

  الممارسون أنفسهم.  -مجتمعات التدخالت 

دعم   لمواصلة  االستئماني  المتحدة  األمم  لصندوق  دعوة  هناك  كانت  منظمات  كما  انتشار 
وافقت الجهات المانحة بشكل    .مرأة المحلية على المستوى الوطني وأكثر من ذلكحقوق ال

. يجب أن يمّكن تطوير بدعم الحركة النسائية بشكل عام، لكنهم ربطوا أيًضا هذه الجهود  عام
من   األصغر  المرأة  حقوق  المدني/منظمات  المجتمع  منظمات  المعرفة  وتبادل  القدرات 

القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات. أشادت جمعية حقوق  التواصل وبناء تحالفات بشأن
) التنمية  في  المتحدة )  AWIDالمرأة  األمم  صندوق  من  المنح  من  المستفيدين  باتفاقية 

باعتبارها نموذًجا فعاًال في استقطاب "الناشطات النسويات إلى طاولة   2019االستئماني لعام  
  المفاوضات بطرق منتظمة

  
  

تنمية القدرات "العملية التي يقوم بموجبها األفراد والمنظمات والمجتمع   
والحفاظ   وتكييفها  وإنشائها  وتعزيزها  للقدرات  العنان  بإطالق  بأكمله 

أمر بالغ األهمية الستدامة نتائج التنمية االجتماعية    - عليها بمرور الوقت  
فاءة والملكية القطرية  واالقتصادية والبيئية. كما أنها تزيد من الفعالية والك

للتنمية من خالل ضمان أن أصحاب المصلحة الوطنيين يمكنهم بفعالية  
  وكفاءة واكتفاء ذاتي إدارة وتقديم الخدمات إلى المجموعات المستهدفة".

  ). 2019دليل إطار عمل األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (يونيو  

       وذات مغزى [والتي] تخلق مجموعة مالحظات من شأنها
      

105في نهاية المطاف تعزيز أي برمجة جنسانية".
  

المتحدة االستئماني  المنح صندوق األمم  شجعت كل من الجهات المانحة والحاصلين على 
المنحة وعملية اإلدارة ونظامها، إلى جانب  على وضع خطط أكثر وضوًحا لتبسيط طلب 

  التركيز على



 

وازن الصحيح بين تلبية هذا دعم منظمات حقوق المرأة األصغر والوصول إليها. كما يسعى صندوق األمم المتحدة االستئماني وهيئة األمم المتحدة للمرأة إلى تحقيق الت
بهدف تصميم   مراجعة سياسات وإجراءات تقديم المنحراض المساءلة. ويشمل ذلك  الطلب مع االلتزام أيًضا باإلجراءات المالية والبرنامجية المعيارية المميزة ألغ

  أساليب تقديم المنح التي تستجيب لالحتياجات المعلنة لمنظمات المجتمع المدني/منظمات حقوق المرأة. 

  
  

صندوق األمم المتحدة االستئماني هو جهة داعية لطرق التمويل التي  . 3.10
ومنظمات حقوق المرأة داخل وخارج منظومة األمم تستجيب للمجتمع المدني 

  المتحدة 
المتحدة. كما تستثمر  يسعى صندوق األمم المتحدة االستئماني إلى أن يتجاوز دوره "مجرد كونه جهة مانحة" ليساهم في تحسين التنسيق داخل وخارج منظومة األمم  

الداخلي لضمان تلبية احتياجات المستفيدين إلى جانب الوفاء بمتطلبات المساءلة أيًضا. ويضع هذا   أمانة الصندوق االستئماني لألمم المتحدة بشكل مكثف في التنسيق
/منظمات حقوق اإلنسان النهج صندوق األمم المتحدة االستئماني بوصفه جهة تأييد داخلي داخل منظومة األمم المتحدة لالعتراف باحتياجات منظمات المجتمع المدني

  .نحة مراًرا وتكراًرا إلى موقف صندوق األمم المتحدة االستئماني في منظومة األمم المتحدةأشارت الجهات الما -

المخصص لهدف محدد يتوافق بشكل جيد   -مثل صندوق األمم المتحدة االستئماني   -بالنسبة لبعض الجهات المانحة، فإن الصندوق االستئماني المشترك بين الوكاالت 
التعاون اإلنمائي عبر منظومة األمم المتحدة بشكل مثالي. ومع ذلك، لم يتم استغالل هذه اإلمكانات بشكل كاٍف، كما يتضح من محدودية    مع توقعاتهم بشأن كيفية عمل

العروض (يتم تمويل من   الطلب الناتج عن دعوته السنوية لتقديم  المتحدة، لتلبية  من إجمالي الطلب    في المائة  4إلى    2الموارد المالية للصندوق االستئماني لألمم 
لمشتركة مع صناديق السنوي). وحذرت جهات مانحة أخرى من أن وتيرة النمو يجب أن تعكسها القدرة التنظيمية على اإلنجاز، وتجنب االزدواجية وتعزيز الدعوة ا

  المرأة األخرى. ومن ثم فإن العمل في إطار الشراكة والتعاون مع اآلخرين أمر ضروري.

بين  المانحة هيئة األمم المتحدة للمرأة على االستفادة القصوى من اإلمكانات الكاملة لصندوق األمم المتحدة االستئماني بوصفه آلية مشتركةشجعت بعض الجهات 
. كما شجعوا  المتحدة  مالوكاالت من خالل وضعه بمثابة آلية لدعم تنسيق العمل المتداخل بشأن القضاء على العنف والتمييز ضد النساء والفتيات عبر منظومة األم

  ا. أيًضا صندوق األمم المتحدة االستئماني على العمل بشكل أوثق مع وكاالت وآليات األمم المتحدة األخرى لتعزيز جهود الدعوة ورفع مكانته

التي انبثقت من عدد كبير من التقييمات والمراجعات والتقييمات المستقلة وتم تجميعها باالستناد إلى آراء الخبراء من الشركاء   -ختاًما، هذه الدروس العشرة المستفادة 
  . 2025-2021القادمة  اإلستراتيجيةهي األساس للمضي قدًما في الدورة  -الموثوق بهم وأصحاب المصلحة من خالل العملية التشاورية 
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   القيم والمبادئ 
  
  
  
  
  

  مبادئ البرمجة الشاملة .4.1

  
تحقيق المساواة  تهدف جميع برامج األمم المتحدة إلى المساهمة في  

بين الجنسين وتمكين المرأة واالستدامة والمرونة والمساءلة، حسبما 
وذلك كله   2030يتضح في أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال 

متأصل في ميثاق األمم المتحدة ومحدد ضمن إطار زمني من خالل  
  المعاهدات واألعراف الدولية المتفق عليها. 

المتح األمم  االستئماني  يعمل صندوق  المتحدة  -دة  األمم  هيئة  تديره 
وفقًا لقيم األمم المتحدة التي    -للمرأة نيابة عن منظومة األمم المتحدة

المهنية. التنوع والنزاهة والكفاءة  ويسترشد     106تدعو إلى احترام 
عمله   المتحدة  البرامجيةبالمبادئ  في  على   لألمم  تركز  التي 

باإلضافة   بعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب. االلتزام الواضح  
العنف ضد  القضاء على  المحدد نحو  التركيز  إلى ذلك، وفي سياق 

  النساء/الفتيات يتابع صندوق األمم المتحدة االستئماني

  
المشاركين في اتفاقية متلقي منح صندوق األمم المتحدة 

. تصوير:  2019االستئماني في البوسنة والهرسك عام 
أومرباشيتش/صندوق األمم المتحدة االستئماني سليمان 
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الخاصة بهيئة األمم المتحدة للمرأة بشأن القضاء على العنف  البرامجيةالمبادئ 
  ويعززها من خالل تقديم المنح، وهي كما يلي:   ضد النساء/الفتيات

  اعتماد نهج قائم على حقوق اإلنسان  •

  ضمان نهج يتمحور حول الناجين وتمكين المرأة  •

  العمل بموجب المبادئ التوجيهية األخالقية •

  ضمان االستجابة للنوع االجتماعي والنهج التحويلية  •

  توظيف نقاط الدخول ذات الصلة ثقافيًا وسياقيًا  •

معالجة أشكال وإعدادات محددة للعنف ضد النساء/الفتيات من خالل فهم   •
  واضح لسياقات محددة

والتركيز على الفئات األكثر عرضة للتخلف عن اعتماد نهج متعدد الجوانب  •
  الركب 

  العمل ضمن نموذج اجتماعي بيئي يفهم معنى العنف  •

  العمل في شراكة مع مختلف أصحاب المصلحة •

  االعتماد على األدلة الموجودة بشأن "ما هو ُمجٍد" (وما هو غير ُمجٍد)  •

ن أعمال التنفيذ والتخطيط  ضم-باإلضافة إلى ذلك، يلتزم صندوق األمم المتحدة االستئماني 
  بتطبيق مبادئ األمم المتحدة المركزة على النتائج  -االستراتيجي الخاصة به

والمراعية للمخاطر، ويساهم في تنمية القدرات الوطنية للعمل على منع وإنهاء العنف ضد  
  المرأة. 

  
  القيم األساسية  .4.2

، المبنية على 2025- 2021لصندوق األمم المتحدة االستئماني  اإلستراتيجيةترتكز الخطة  
  المبادئ النسوية، على القيم األساسية التالية: 

جهودنا في مجال القيادة والتعلم من خالل تجارب النساء وجهود المجتمع   لسنواص •
  ، مع اإلقرار الكامل بما يلي: المدني للقضاء على العنف ضد النساء/الفتيات

  اء والناجيات وتأكيد الذات. وكالة النس »

المتجانسة   » االجتماعية غير  المجموعة  الطبقات ومتقاطعة عبر  متعددة  هويات 
فة على أنها تضم   ، وبالتالي إعطاء قيمة عالية  النساءعلى نطاق واسع والُمعرَّ

أجل   المصلحة من  من أصحاب  العديد  والمشاركة مع  المستمرة  للتفاعالت 
  وجهات النظر. التعرف على تنوع 

القيم األساسية  الرؤية
إننا نستثمر في مجال  إننا نتعلم! إننا نستمع!

 التمكين
 المتبادل!

النساء/الفتياتة األمم المتحدة للمرأة المعني بالقضاء على العنف ضد المبادئ البرمجية لألمم المتحدة وهيئا

م المنح  دعم تقد
القضاء ع  الخاصة 

العنف ضد 
ة  دئ ات الم الفت ساء ال

ة  والموجهة نحو تلب
 الطلب

ادلة  ز الثقة المت تع
ة  والمسؤول

 والمساءلة

عدم ترك اي 
أحد من 
ساء  ال

ات  والفت

منظمات 
المجتمع 

المد 
  

إقامة عالقات التمك 
زها ادل وتع ضمان االستدامة  المت

 والمرونة

نتائج 
القضاء ع 
العنف ضد 

نتائج القضاء 
ع العنف 

نتائج القضاء         
ع العنف 

ضد 

نتائج القضاء 
ع العنف ضد 
ات الفت ساء   ال

إطار النتائج

التعلم 
لم   

تع
ال
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ستظل الخبرات والمعارف التي تستحدثها منظمات المجتمع المدنية المحلية/منظمات  •
  .حقوق المرأة نبراًسا نهتدي به في أعمالنا

المجتمع المدنية المحلية، ال سيما منظمات حقوق المرأة، هم  »     إن منظمات 
الرئيسة المتبصرة المتعلقة بالنُهج التي تتالءم مع الظروف.  أصحاب الرؤى 

الضوء   النساء والفتيات وتسليط  إلى تمكين  التي تودي  السبل  فهم يوجدون 
عليهم والتحوالت في السلطة وإعادة توزيع الموارد في اإلطار الذي يعملون 

  به.

تمع المدني،  » يعترف صندوق األمم المتحدة االستئماني بخبرات شركائه في المج
التي ستشكل األساس اللتزامه برفع مستوى المعارف القائمة على الممارسين 
وأدلةً يستنفع بها جدول األعمال العالمي الموضوع للقضاء على العنف ضد 

  النساء/الفتيات. 

هذه إلى االستفادة من المعارف والدروس المتعلقة   اإلستراتيجية»  ستسعى الخطة  
لفتيات وتوسيعها وتعميقها عبر القطاعات ومن منطلق  بالعنف ضد النساء وا

  األهداف المشتركة. 

أساسيًا   • عامًال  المصلحة  أصحاب  مع  نقيمها  التي  المتبادل  التمكين  عالقات  تشكل 
  . يكشف عن هويتنا وعن النُهج التي نتبعها في عملنا

  المصلحة. » إذ نقيم عالقات التمكين المتبادل مع كل شركائنا وأصحاب 

كونه محرًكا أساسيًا  الثري  » نستغل قدراتنا التنظيمية في تعزيز التعاون األفقي و
  لتوسيع نطاق مجتمع صندوق األمم المتحدة االستئماني القائم. 

المتفق عليها بصورة  الرسائل  الزخم على  المزيد من  إضفاء  »   وسنستمر في 
تُحدث تغييرات تستفيد منها كل  مشتركة سعيًا إلى اتخاذ إجراءات جماعية  

من   أكبر  لدرجة  يتعرضن  ومن  منهّن  الناجيات  سيما  ال  والفتيات،  النساء 
  مخاطر العنف.

  

  مبادئ تقديم المنح  .4.3
النساء  المنح، بغرض تمكين  تقديم  قراراتنا بشأن  مترابطة ومتداخلة  مبادئ  أربعة  ستدعم 

يما منظمات حقوق المرأة، لتنفيذ  والفتيات عن طريق تمكين منظمات المجتمع المدني، ال س
في  مستدام  أثر  لتحقيق  برامجها  ودعم  الطلب  على  وقائمة  الضحايا  على  تركز  مبادرات 

  القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات. 

دعم عملية تقديم المنح القائمة على المبادئ وعلى الطلب للقضاء على العنف ضد   .1
  النساء/الفتيات

بمبادئ األمم المتحدة سيدعم صندوق األمم المتحدة االستئماني المبادرات التي تلتزم  
. ونظًرا لكون الجنس  النسائية للبرمجة بشأن القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات

المقومات االجتماعية   العوامل،    107أحد  التي تعتمد وتُشكل عن طريق مجموعة من 
والثقاف االجتماعية  األمم كالمعايير  صندوق  سيدعم  دقيقًا،  تحديًدا  السياق  ويحدده  ية، 

. وسيسعى إلى  المبادرات القائمة على الطلب وذات الصلة بالسياقالمتحدة االستئماني  
تعجيل جهود المجتمع المدني الذاتية والمستقلة وتزويدها بالموارد لدرء والقضاء على 

  يتخذونها فيه.العنف ضد النساء/الفتيات ذات الصلة بالسياق الذي 

  تعزيز الثقة المتبادلة والمسؤولية والمساءلة . 2

مبدأ   االستئماني  المتحدة  األمم  صندوق  والمساءلة  يتبنى  والمسؤولية  المتبادلة  الثقة 
والنمو   للتعلم  منصات  وإنشاء  الهرمي  التسلسل  كسر  عزمه  على  الضوء  لتسليط 

لآلراء   مفتوح  تبادل  إجراء  طريق  عن  بأن الجماعي  ونعترف  شفافة.  وإجراءات 
ضد  العنف  مكافحة  بمبادرات  يتعلق  فيما  المنح  من  الشركاء/المستفيدين  محاسبة 
النساء/الفتيات والموارد المالية الموكلين بإدارتها تلقي قدًرا مماثًال من المسؤولية على  

ح عاتق صندوق األمم المتحدة االستئماني لضمان وعي الشركاء/المستفيدين من المن
  ومقدرتهم على الوفاء بالتوقعات والمتطلبات.

  
  

  ضمان االستدامة والمرونة .3

اعترافًا بالدور الرئيس الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني، ال سيما منظمات حقوق  
المرأة، في إدامة التغيير التحويلي بعد انتهاء مدة المشروع، وسعيًا إلى بناء االستدامة  
األمم   صندوق  فهم  سيتعدى  التغير،  سريعة  بيئة  في  الطويل  األجل  في  والمرونة 

االستدامة والمرونة  حدود نتائج البرمجة ليشمل    االستدامة  المتحدة االستئماني لمفهوم
  . التنظيمية

  
  

  إقامة عالقات التمكين المتبادل وتعزيزها .4

أنه   على  القدرة  مصطلح  فهم  المتبادليعتبر  للتمكين  النسوية   عالقة  المبادئ  أحد 
  األساسية التي نتبناها قيمة أساسية ومبدأ نسترشد به. وسنواصل تطبيق هذا المبدأ 

الخطة   تنظيم   2025-2021  اإلستراتيجيةفي  على  قدرتنا  ممارسة  طريق  عن 
االجتماعات والحوارات المستمرة مع كل أصحاب المصلحة والشركاء لدينا لإلبالغ  

عامل بإجراءاتنا الجماعية وتشكيلها. سيعمل صندوق األمم المتحدة االستئماني بمثابة  
القدر  وتنمية  والرؤية  التمويل  يوفر  بمثابة  اتتمكين  منحه  متلقي  دوافع . وسيكون 

سيمّكنون صندوق األمم المتحدة االستئماني و  للتغيير في سياقات عملياتهم الخاصة
الدعوة  رسائل  وصقل  العالم،  أنحاء  كل  في  أفضل  بصورة  المرأة  واقع  فهم  من 
الخاصة به ورفع مستوى المعارف القائمة على الممارسة إلثراء البرامج والسياسات  

وستسعى دينامية التبادل المستمرة هذه إلى تشكيل    ليات اتخاذ القرارات العالمية.وعم
مساحة للعمل المشترك والجماعي عبر مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين التابعين 

  لصندوق األمم المتحدة االستئماني. 
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االستراتيجي التوجيه 

2021- 2025  

في اتفاقية تقديم المنح في البوسنة والهرسك عام   اتمشارك

  . تصوير: سليمان2019

أومرباشيتش/صندوق األمم المتحدة االستئما

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
لهي بحق   االستئماني إن رؤية صندوق األمم المتحدة  

عالم من التضامن العالمي تعيش فيه جميع النساء  

والفتيات في مأمن من جميع أشكال العنف ويتمتعن  

  بحقوقهن اإلنسانية ويمارسنها. 

  الرؤية والمهمة .5.1
اإلنساني   والقانون  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون  مع  رؤيتنا  تتماشى 

عليها   المتفق  العالمية  والمعايير  المستويات  على  المعايير  وأدوات وضع 
واإلقليمية والوطنية. إذ تبين هذه التزامات الدول األعضاء باحترام حقوق 
اإلنسان وحمايتها وإعمالها كل النساء والفتيات، ال سيما القضاء على العنف  
كما   المرأة.  وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  وتحقيق  النساء/الفتيات  ضد 

ذه الرؤية مع رؤية األمم المتحدة للمرأة لنتائج التنمية في ميدان  تتواءم ه
  القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات. 

تتمثل مهمة صندوق األمم المتحدة   في إطار السعي لتحقيق هذه الرؤية،
منظمات  تمكين  في  المقبلة  الخمس  السنوات  مدى  على  االستئماني 

مرأة وتلك التي تمثل الفئات  المجتمع المدني، وخاصة منظمات حقوق ال
األكثر تهميًشا، من لعب دور مركزي في تقديم المبادرات التي تركز على  
الناجين والموجهة نحو تلبية الطلب ودعم برامجهم لتحقيق تأثير مستدام 
في   تساهم  بطريقة  والفتيات  النساء  ضد  العنف  على  القضاء  بشأن 

  ئية األقوى والشاملة. التضامن العالمي والشراكات والحركات النسا
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  نظرية العمل  .5.2
- 2021  اإلستراتيجيةتندرج نظرية عمل صندوق األمم المتحدة االستئماني المتعلقة بالخطة  

تي ينصب تركيزها على مساهمته ونتائجه وأوجه الترابط، في إطار نظرية التغير  ال  2025
ضد   العنف  على  للقضاء  المرأة  بشؤون  المعنية  المتحدة  األمم  لهيئة  نطاقًا  األوسع 
النساء/الفتيات. إذ تركز على تقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني، وخاصة منظمات حقوق 

كونها   ضد  المرأة،  العنف  من  يخلو  لعالم  مشتركة  رؤية  لتحقيق  الرئيسة  التغيير  أداة 
  النساء/الفتيات. 

بناء على استعراض الدروس المستفادة، سيظل التركيز في تقديم المنح لمنظمات المجتمع  
) تحسين 1(  المدني/منظمات حقوق المرأة منصبًا على المجاالت المواضيعية الرئيسة اآلتية:

النساء حصول  ومتعددة    فرص  وكافية  وآمنة  ومتخصصة  أساسية  خدمات  على  والفتيات 
) تحسين يبل الوقاية من العنف ضد النساء/الفتيات عن طريق إحداث تغييرات  2القطاعات، (

و( والمواقف  والممارسات  السلوكيات  والسياسات وخطط  3في  التشريعات  فعالية  زيادة   (
  العمل الوطنية وُنظم المساءلة. 

تتأثولكن،   أولويات  قد  تحليل  الوقت عن طريق  بمرور  وتتكيف  المواضيعية  المجاالت  ر 
  عند نشوئها.الموجهة نحو تلبية الطلب  منظمات المجتمع المدني ومنظمات الحقوق المرأة  

النساء/الفتيات  للعنف ضد  المتغيرة  األشكال  لتحديد  استعراًضا دوريًا  الطلبات  وتستعرض 
االتجاهات ذات الصلة. كما يحدد االستعراض ما إذا    واستراتيجيات االستجابة وغيرها من

كان وضع األولويات يلبي احتياجات النساء والفتيات فعًال أم ال، ما يلهم بعمليات استعراض 
  وتعديالت وتصحيحات محتملة في عملية تقديم المنح.

وسيحظى عمل منظمات المجتمع المدني/منظمات حقوق المرأة في المجاالت المواضيعية 
  مجاالت النتائج الثالث الرئيسة لصندوق األمم المتحدة االستئماني: لثالثة بدعم ا

الموجهة نحو  • المرأة في جهودهم  المدني ومنظمات حقوق  المجتمع  تمكين منظمات 
  تلبية الطلب المبذولة للقضاء على العنف ضد النساء/الفتيات 

المتحدة   • األمم  برامج  إعداد  استناد عملية  الشركاء  ضمان  الوطنية وبرامج  والبرامج 
  اآلخرين إلى المعارف القائمة على الممارسين، و 

المدني  • المجتمع  منظمات  تؤديه  الذي  الرئيس  للدور  والسياسي  المالي  الدعم  حشد 
  ومنظمات حقوق المرأة في القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات. 

  
  

  
المجموعة الفرعية للتدخالت من نظرية التغيير حينما تتخذ منظمة   نظرية العملتبيّن  

 -معينة إجراءات، انطالقًا من اعتقاد أنها في أفضل موقع يؤهلها بإحداث أثر مقارنةً 
  جهات فاعلة أخرى.   -أو بالتعاون مع

  
  

ومنظمات   المدني  المجتمع  التركيز على منظمات  المغزى من  ما 
  حقوق المرأة؟

وثّق   النساء/الفتيات  أحسبما  ضد  العنف  من  للوقاية  المبذولة  الجهود  كل  وفي  عاله، 
القنوات  المرأة،  حقوق  منظمات  وخاصة  المدني،  المجتمع  منظمات  تُعد  له،  والتصدي 
لخطر   منهن  عرضة  األكثر  وخاصة  والفتيات،  النساء  إلى  الوصول  تكفل  التي  الرئيسة 

إلى    التهميش. الوصول  تكفل  وقاية  وبرامج  ومتخصصة  أساسية  خدمات  يقدمون  إذ 
المجتمعات المحتاجة، في أغلب األحيان عندما يكون ثمة نقص في (أو نقص في الحصول  

أنها ذات أهمية حاسمة في الوقاية من  على) الخدمات الحكومية العامة. وتشير األدلة إلى  
وال سيما ما يتعلق بعمليات التصدي على مستوى   العنف ضد النساء/الفتيات والقضاء عليه،

المجتمع وجهود الوقاية وما يتعلق بالتصدي للمعايير الموقفية واالجتماعية التي تعز انعدام 
المساواة بين الجنسين. عالوة على ذلك، تمثل الناجيات وتدعم النساء والفتيات بوصفها أدوات  

  المهمة لتحقيق المساواة بين الجنسين. -تغيير ذات صوت ووكالة على حياتهن الخاصة

تم تمكين منظمات المجتمع المدني/منظمات حقوق إذا  على اعتقاد أنه  لذا، بنيت هذه النظرية  
المرأة لتنفيذ المبادرات الموجهة نحو تلبية الطلب التي تلبي احتياجات النساء والفتيات في 

ستدام في القضاء على العنف ضد  مجتمعاتهن المحلية، يمكن إحراز المزيد من التقدم الم
النساء/الفتيات في األماكن العامة والخاصة، ال سيما للنساء األكثر تهميًشا والالتي يتعرضن  

  ألشكال متعددة ومتداخلة من التمييز. 

وعلى الرغم من تركيز نظرية العمل على دعم منظمات المجتمع المدني وتمكينها، إال أنها  
األساسية األخرى للتغيير. تعد الحكومات الوطنية المسؤول الرئيس في تعترف أيًضا بالسبل  

المقام األول الذي ال بد له من تقديم البرامج األساسية للوقاية والتصدي التي تحمي وتكفل  
حقوق اإلنسان لكل النساء والفتيات عن طريق القانون وينطوي ذلك في كثير من األحيان  

  مية والمحلية أيًضا.على دور حاسم للحكومات اإلقلي

عالوة على ذلك، تنفذ وكاالت االمم المتحدة والوكاالت الثنائية ومتعددة األطراف والصناديق 
والمنظمات غير الحكومية أيًضا مبادرات مهمة للقضاء على العنف ضد النساء/الفتيات في 

نظرية العمل  كل أنحاء العالم، ال سيما عن طريق الشراكات متعددة القطاعات. وبذلك، ترى  
أن تكون أكثر فعالية،   -ال سيما برامج األمم المتحدة المشتركة  -أنه يمكن لكل المبادرات هذه

كانت على علم تام باألدلة التي يقدمها  في تحقيق األثر وتلبية احتياجات النساء والفتيات، إذا  
. ق المرأةالممارسون والمعارف المكتسبة من عمل منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقو

ومناصرة  جماعي  إجراء  التخاذ  والتنسيق  والتعاون  التفاعل  زيادة  إلى  سنسعى  وبالتالي، 
مشتركة مع مجموعة من الشركاء الذين تعهدوا بالقضاء على العنف ضد النساء/الفتيات ومن 
ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الصناديق األخرى التي تديرها هيئة األمم المتحدة للمرأة  

تي تقدم الدعم لمنظمات المجتمع المدني/منظمات حقوق المرأة (على سبيل المثال، صندوق ال
الضوء   لتسليط  المتحدة  األوروبي/األمم  االتحاد  مبادرة  اإلنساني)،  والعمل  للسالم  المرأة 
واآلليات في مجال حقوق المرأة وحقوق اإلنسان ووكاالت األمم المتحدة وهيئاتها وأعضاءها 

كتب المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء وأسبابه وتداعياته) وصناديق (ومن ذلك م
  المرأة والدول األعضاء في األمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. 

  تشير األدلة إلى أن مبادرات القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات التي يقودها المجتمع المدني،



 

  
  
  
  
  
  

الجهود  المجتمعية وتسهم في  أكثر استجابة لالحتياجات  الشاملة،  النُهج  إطار  في  وخاصة 
الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات. ال يمكن ضمانة هذا الدور القيادي إال  
عن طريق الدعم المالي والسياسي العالمي المستمر لألعمال والنُهج التي يقودها المجتمع  

ا اُعترف بأن منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة عناصر أساسية المدني. إذ
تعبيرات محددة عن التضامن في جهود القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات عن طريق  

الموارد بصورة استراتيجية الرئيسيين وتزويد  العالميين  ، وحينها من أصحاب المصلحة 
العنف   على  القضاء  في  التأثير  في  .يزداد  أيًضا  هذا  يساهم  وقد  النساء/الفتيات.  نمو ضد 

  بصفة عامة.  5وتحقيق مكاسب هدف التنمية المستدامة الحركات النسائية األوسع نطاقًا 

إن صندوق األمم المتحدة االستئماني قادر بشكل فريد على التأثير على هذه السبل باعتباره 
مم المتحدة تركز على جميع أشكال العنف آلية عالمية معنية بتقديم منح على نطاق منظومة األ

ضد النساء والفتيات والتي تعطي األولوية لتمويل منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق 
مدار   على  الممتد  المؤسسي  الصندوق  فتاريخ  النتائج    24المرأة.  على  واألدلة  عاًما، 

الذي يؤديه صندوق األمم والشهادات من الشركاء والمستفيدين من المنح، تدعم مسألة الدور  
المتحدة االستئماني في نظرية العمل هذه. باعتباره آلية مشتركة بين وكاالت األمم المتحدة، 
سيستمر   وخارجها)،  المتحدة  األمم  منظومة  (داخل  الشركاء  من  مجموعة  مع  وبالشراكة 

تع  في  والمساهمة  رئيسي  تنظيمي  دور  تأدية  في  االستئماني  المتحدة  األمم  زيز  صندوق 
التضامن العالمي لتنفيذ االلتزامات التي يمكن تنفيذها بهدف القضاء على العنف ضد النساء 

  والفتيات. 

ومنظمات   المدني  المجتمع  منظمات  بتزويد  االستئماني،  المتحدة  األمم  صندوق  سيعّمق 
حقوق المرأة بتمويل طويل األمد وأكثر مرونة، مقترنًا بدعم برنامجي وتشغيلي خالل فترة 
التنفيذ المتعلقة بالمنح الكافية لتلبية االحتياجات المدفوعة بالطلب،  التزامه بتقديم المنح 
بصورة مسؤولة ومستدامة، بغية االرتقاء بمعايير تقديم المنح إلى مستويات أعلى وتلبية  

  احتياجات المجتمع المدني. 

المتحدة االستئماني   أمانة صندوق األمم  المستوى التشغي تساهم  بنظرية العمل هذه لي  على 
  عن طريق:

 ،االختيار االستراتيجي للمنح واستخدامها بكفاءة وفعالية  

  تنفيذ السياسات واإلجراءات المتعلقة بتنفيذ عملية تقديم المنح التي تتسم
  بالنزاهة والشفافية، و

 ،تنمية القدرات بناء على احتياجات المستفيدين من المنح وطلباتهم  

  المعارف للتعلم من برامج وعمليات منظمات المجتمع المدني/منظمات  تبادل
  حقوق المرأة، و 

  
 .حشد الموارد والدعوة للتضامن العالمي وشراكات التمكين المتبادل  

لالطالع على تمثيل بياني لنظرية عمل صندوق األمم المتحدة االستئماني، يرجى الرجوع 
  . الملحق أإلى 

  
  

  االستراتيجية النتائج  .5.3
أعاله عن طريق   المنصوص عليها  القيم والمبادئ  العمل ويجسد  القسم نظرية  هذا  يشرح 

  أكثر تحديًدا وقابلية للقياس.  نتائج والتزامات

على مستوى التأثير العالي، إلى المساهمة في    األمم المتحدة االستئماني،يهدف صندوق  
وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات،  5تحقيق هدف التنمية المستدامة  

التي قد تسرع بصورة كبيرة وتيرة التقدم المحرز في كل أهداف التنمية المستدامة األخرى. 
ال التنمية   2025و  2021فترة ما بين  إذ ستقدم أعماله في  الدعم لثالث غايات في هدف 

  : 5المستدامة 

  : القضاء على كل أشكال التمييز ضد كل النساء والفتيات في كل مكان، 5.1 •

العامة  5.2 • المجاالت  النساء والفتيات في  العنف ضد كل  أشكال  القضاء على كل   :
  واالستغالل الجنسي وغيره من أنواع االستغالل، و والخاصة، ال سيما االتجار بهن 

: القضاء على كل الممارسات الضارة، كزواج األطفال والزواج المبكر والزواج  5.3 •
  باإلكراه وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث.

وعلى مستوى األثر اإلنمائي، يهدف صندوق األمم المتحدة االستئماني لضمان قدرة المزيد 
وال النساء  من من  متداخلة  أشكال  من  يعانين  واللواتي  تهميًشا  األكثر  وخاصة  فتيات، 

  التمييز، ممارسة حقهن اإلنساني في عيش حياة تخلو من كل أشكال العنف. 

الخطة   من  المستفادة  الدروس  إلى  واستعراضات ومشاورات    اإلستراتيجيةاستناًدا  السابقة 
منتصف المدة التي أجريت مع أصحاب المصلحة، يرى صندوق األمم المتحدة االستئماني 

باألولوية في النساء والفتيات األكثر تهميًشا والالتي يتعرضن لخطر التجاهل  أنه إذا حظيت  
المحرز نحو تحقيق  أعمالهن خالل السنوات الخمس المقبلة، يمكن حينها تسريع وتيرة التقدم  

من التمييز   ةمتداخل  أشكاالً   ننظًرا لتعرض النساء اللواتي يواجه  5هدف التنمية المستدامة  
لمخاطر أعلى من العنف ضد النساء/الفتيات واالستغالل. عالوة على ذلك، وكما لوحظ خالل 

وبدأ يتراجع  جائحة كورونا، ما زال التقدم نحو القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات هًشا،  
بصورة متعمدة    -في بعض الحاالت. وبالتالي، ال بد من الوصول إلى الفئات األكثر تهميًشا

  واستباقية.
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  النتائج اإلنمائية 
االستئماني إلى المساهمة  يهدف صندوق األمم المتحدة مستوى النتائج اإلنمائي،  وعلى 

  عن طريق السبل الثالثة اآلتية: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

يتم تمكين منظمات المجتمع المدني  :1النتيجة 
ومنظمات حقوق المرأة لتحقيق تأثير مستدام على 

العنف ضد النساء/الفتيات، مع تركيز االهتمام 
على النساء والفتيات األكثر تهميًشا والالتي 

  يتعرضن ألشكال متداخلة من التمييز.

  

تعد سياسة األمم المتحدة والسياسة الوطنية   :2النتيجة 
وسياسة الشريك المعنية بالقضاء على العنف ضد  

النساء/الفتيات أكثر صلة باحتياجات النساء والفتيات  
نتيجة االستفادة من المعارف واألدلة التي تقدمها  
  منظمات المجتمع المدني/منظمات حقوق المرأة. 

  

المصلحة  :3النتيجة   أصحاب  في   يُحشد 
  تضامن عالمي لالعتراف

المجتمع   لمنظمات  األساسي  بالدور 
المدني/منظمات حقوق المرأة والحركات النسوية  
ضد  العنف  على  القضاء  في  الشاملة 

  النساء/الفتيات. 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
ولئن كانت هذه النتائج ال تخضع بالكامل لسيطرة صندوق األمم المتحدة االستئماني، سيرصد  
التقدم ويبلغ عن التغييرات الالزمة لضمان أفضل احتمال للتأثير. على سبيل المثال، وفي 

، .ستشمل معايير النجاح منظمات مجتمع مدني/منظمات حقوق مرأة أكثر  1النتيجة  إطار  
ستداًما على القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات عن طريق توسيع نطاق  تحقق تأثيًرا م

مبادرات صندوق األمم المتحدة االستئماني أو تكرارها أو تكييفها بواسطة وكاالت أخرى  
تابعة لألمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني/منظمات حقوق مرأة وحكومات وشركاء آخرين. 

األمثلة على كيفية تحقيق ذلك الممولة في إطار "نافذة   تشمل  المشاريع  في الماضي نجاح 
تطبيقًا  طورت  التي  اإلنسان،  حقوق  أجل  من  أطباء  منظمة  نفذتها  كالتي  فقط"  المدعوين 

يمكن لألطباء استخدامه في تجميع األدلة "  MediCaptللهاتف المحمول حائز على جوائز "
بصورة آمنة إلى الشرطة والمحامين    الطبية الجنائية على العنف ضد المرأة وإرسال البيانات

المشروع  تطوير  مرحلة  البداية  في  االستئماني  المتحدة  األمم  صندوق  مّول  والقضاة. 
) للتوسع  2019-2016ومن ثم، استناًدا إلى النتائج، قّدم منحة ثانية (  108)2011-2014(

109في كل أنحاء كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
  

  
  
  

، على المدى المتوسط إلى  2النتيجة  في إطار      صندوق األمم المتحدة االستئماني،سيرصد  
الطويل، اتجاهات االستثمار في البرمجة القائمة على األدلة. واألمل معقود على أن يكون  
هناك تحول في االستثمارات من كونها تعتمد في المقام األول على أساليب علمية صارمة  

ات التي تقيّم وتشتمل أيًضا على التعلم المستمر واألدلة والمعارف القائمة للتقييم إلى االستثمار
على الممارسة، بغية فهم أفضل للواقع الذي تعيشه المرأة في كل تنوعاته، و كما تطالب به  
المجتمع   منظمات  في  االستثمار  على  ذلك  وسيشتمل  المرأة.  حقوق  مجموعات 

المرأة/الممارسين/ا  حقوق  الجنوبي. المدني/منظمات  الكرة  نصف  في  البحثية  لشراكات 
أجل  المتحدة وخارجها من  داخل منظومة األمم  إلى  نفسه،  الوقت  األدلة، في  هذه  ستوجه 
تشجيع االستفادة من التعلم ومواصلة التنفيذ، مع االعتراف بدور النشطاء ومنظمات المجتمع  

  المدني/منظمات حقوق اإلنسان في استحداث المعارف. 

المجتمع  3النتيجة  إطار    وفي لمنظمات  األساسي  بالدور  واالعتراف  الدعوة  سترصد   ،
المدني/منظمات حقوق المرأة والحركات النسوية الشاملة في جهود القضاء على العنف ضد  
النساء/الفتيات، فضًال عن توفير الموارد لها، من خالل االلتزامات العالمية المهمة وبيانات 

ضد  السياسات   العنف  على  القضاء  أعمال  جدول  من  الموارد  لزيادة  التمويل  وقرارات 
  النساء/الفتيات في المحافل الدولية. 
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أجرى ميسرو التحول المجتمعي جلسة حوار مجتمعية بعنوان "اعرف حقوقك" في مخيم دزاليكا لالجئين مع 

  : جيسيكا مبهاسا، ميسرة تحول مجتمعي في ماالوي تصوير نساء الجئات للمطالبة بحقوقهن اإلنسانية. 

  

  النتائج اإلنمائية 

تتجمع هذه حول   حقيق التطلعات المذكورة أعاله من خالل مخرجات إنمائية محددة ونتائج تنظيمية.ومن المقرر أن يساهم صندوق األمم المتحدة االستئماني في ت 
  جرى توضيحها سابقًا لتسهيل القياس واإلبالغ، لكن قد يساهم كل مخرج في العديد من النتائج عبر أنشطة شاملة لعدة قطاعات/أفقية. مجاالت نتائج ثالث 

  

  تقديم المنح وتنمية القدرات :  1النتيجة اإلنمائية  

  :مّكن صندوق األمم المتحدة االستئماني المزيد من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة عن طريق

  لتلبية االحتياجات الموجهة نحو تلبية الطلب وتركيز المشروع ونهجه، 110التمويل طويل األمد والمرن  •

  القدرات الستيفاء متطلبات المنحة والتحول إلى منظمات تتسم بالمرونة واالستدامة؛ و الدعم التنظيمي والمواكبة وتنمية  •

  الدعم البرنامجي وتنمية القدرات لتخطيط وتنفيذ مبادرات القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات القائمة على المبادئ. •

نزيهة وشفافة وموجهة نحو الطلب ومسترشدة بالسياق ومفتوحة للطلبات من منظمات    ستظل عملية تقديم المنح التي يضطلع بها صندوق األمم المتحدة االستئماني
السياقات في البلدان/المناطق المؤهلة. سيسعى صندوق األمم المتحدة االستئماني، كل  أشكال العنف وكل النساء والفتيات في  كل  المجتمع المدني المؤهلة المركزة على  

استناًدا إلى الدروس المستفادة من نافذة ،  إلى تمديد جدوله الزمني الحالي لتقديم المنح من ثالث إلى ست سنوات بالحد األقصى،  اإلستراتيجيةخالل مدة هذه الخطة  
  منح "المدعوين فقط" لصندوق األمم المتحدة االستئماني.

  قضاء على العنف ضد النساء/الفتيات الخاصة بهيئة األمم المتحدة للمرأةمبادئ برمجة السيعطي صندوق األمم المتحدة االستئماني األولوية للمشاريع التي تطبق بوضوح 
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وصندوق األمم المتحدة االستئماني ومن يعمل مع النساء والفتيات األكثر تهميًشا والالتي 
نهج متعدد الجوانب ومبدأ بإيالء أهمية قصوى على  تعرضن ألشكال متداخلة من التمييز،  

  .ترك أي أحد خلف الركب

المنح األولوية بصورة   االستئماني الختيار  تدريجية ستعطي عملية صندوق األمم المتحدة 
بالتركيز   المجتمعات،  المضافة/مكانتها في  المصلحة قيمتها  التي يؤكد أصحاب  للمنظمات 

والمنظمات ذات الوصول على منظمات حقوق المرأة والمنظمات التي تقودها النساء  على  
المستوى المحلي/المجتمعي و/أو القدرة على ضمان تأثير مشاريع القضاء على العنف ضد  

111على من تم تجاهلهن. النساء/الفتيات
  

المتحدة االستئماني   المحددة في  بالمجاالت البرنامجية المواضيعية  سيحتفظ صندوق األمم 
  السابقة التي أقر كل أصحاب المصلحة بأهميتها المستمرة:  اإلستراتيجيةالخطة 

الخدمات األساسية والمتخصصة  تحسين فرص حصول النساء والفتيات على   •
  . والمالئمة ومتعددة القطاعاتواآلمنة 

  والمساءلة، و  التشريعات والسياسات وخطط العمل الوطنية زيادة فعالية •

من العنف ضد النساء/الفتيات من خالل التغييرات في السلوكيات  الوقاية تحسين  •
  والممارسات والمواقف. 

، ال سيما ضمان سعيًا إلى دعم المستفيدين من المنح المختارين من المنح في تنفيذ مشاريعهم
استيفائهم لمتطلبات المنح وبناء قدرتهم على الصمود وعلى التكيف، يعتزم صندوق األمم 

  المتحدة االستئماني:

• Create   إيجاد فرص لمنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة للحصول
المختلفة،   البرامجية  للنُهج  ومناسب  وأكثر مرونة  األجل  تمويل طويل  والتي على 

  يمكن أن تسمح بنضج نتائج البرنامج وازدهار األفكار المبتكرة والتعلم والتكيف؛

المرأة عن طريق وضع المشاريع،   مرافقة منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق •
والمتطلبات   التمويل  ومتطلبات  التقارير  وإعداد  النتائج  على  القائمة  واإلدارة 

  بناًء على تقييمات االحتياجات  - التشغيلية من خالل تنمية القدرات
لتخطيط وإدارة صناديق المنح بفعالية. ويكمن الهدف في المساهمة في تنمية القدرات    -

  قدرات الموظفين التي يمكن أن تؤدي إلى منظمات أكثر مرونة واستدامة. التنظيمية و

إلى   • الوصول  أو  لتطوير  المرأة  حقوق  ومنظمات  المدني  المجتمع  منظمات  دعم 
القائمة   النساء/الفتيات  العنف ضد  القضاء على  لبرمجة  الالزمة  القدرات اإلضافية 

وال سيما عن  -حتياجات والطلب بناًء على اال -على المبادئ والتعلم وإدارة المعارف
واإلقليمية   القطرية  المستويات  على  المعارف  وتبادل  والتعاون  الشراكات  طريق 

إذ سينصب التركيز تحديًدا على تنمية القدرات الوطنية/المحلية في جنوب    والعالمية.
  الكرة األرضية. 

  
  . 2021في عام  1ستوضع خطة عمل لتقديم المنح وتنمية القدرات للنتيجة 

  : المعارف والتعلم 2النتيجة اإلنمائية 

  تستفيد األمم المتحدة والشركاء الرئيسيون و/أو يشاركون بنشاط في: 

منظمات   • باحتياجات  المتعلقة  والتحليالت  والبيانات  المعرفية  والمنتجات  الخبرات 
في  تشارك  التي  النساء/الفتيات  العنف ضد  القضاء على  المدني واتجاهات  المجتمع 

  إنتاجها أمانة صندوق األمم المتحدة االستئماني،

تبادل المعارف الشامل الذي ييسره صندوق األمم المتحدة االستئماني بشأن عمليات   •
وبرمجة منظمات المجتمع المدني والقضاء على العنف ضد النساء/الفتيات، بالتركيز  

  على المعارف القائمة على الممارسين؛ و 

م • تستحدثها  التي  التعلم  المعارف  من  المرأة  حقوق  المدني/منظمات  المجتمع  نظمات 
القائم على الممارسة، والرصد والتقييمات في أثناء برمجة عملية القضاء على العنف 

  ضد النساء/الفتيات الممولة من صندوق األمم المتحدة االستئماني.

المحرز في مركز التعلم ومكتبة سيركز صندوق األمم المتحدة االستئماني، استناًدا إلى التقدم  
القضاء على   100التقييم، مع أكثر من   العمل بشأن معارف  تقرير، على توسيع وتعميق 

العنف ضد النساء/الفتيات. وسيبقى التركيز على التقييمات واالستثمار في منهجيات التقييم  
للتق المشاريع  اختيار  في  واستراتيجية  تعمداً  أكثر  ولكن سيكون  أساس الصارمة،  ييم على 

األدلة  تبادل  أيًضا  االستئماني  المتحدة  األمم  صندوق  سيحّسن  األدلة.  قاعدة  في  الثغرات 
والبيانات من طلبات المستفيدين من المنح ومعارف الحافظة اإلجمالية، لتكون مساهمة فريدة 

  ا:وقيمة في مجال أدلة القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات. إذ سيقوم باآلتي تحديدً 

توفير منصة تعاون عبر اإلنترنت وسلسلة من الندوات عبر اإلنترنت لتبادل المعارف   •
لهيئة  التابع  الحالي  المعرفة االفتراضي  الشركاء، والتي ستكمل مركز  والتعاون مع 

  األمم المتحدة للمرأة بشأن القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات؛ 

للمستفيدين من المنح، وسد ثغرات األدلة    نشر المنتجات المميزة مع المعارف المجمعة  •
  والعمل بالتعاون مع اآلخرين، ومن ذلك المستفيدين من المنح،

تمويل عناصر بحثية محددة لمجموعة فرعية من المنح إلى جانب دعم المعارف القائمة   •
  على الممارسين لكل المنح،

لمجموعة فرعية من المستفيدين من تقديم تقييمات جماعية أو مواضيعية عالية الجودة   •
  المنح (تقييم مركزي)؛ و 

االستثمار في منظمات المجتمع المدني ودعمها في تصميم وإدارة تقييمات المشاريع   •
  الخارجية (تقييمات المستفيدين من المنح). 

سيقدم صندوق األمم المتحدة االستئماني المساعدة التقنية بناًء على الحاجة والطلب،  
بشأن    وتنمية القدرات لمنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة  المتخصصة

إدارة المعارف ورصدها وتقييمها، بحسب االرتباط بمشاريعها، وبما يتماشى مع خطة  
  عمل تنمية القدرات في إطار النتيجة

سيتمثل التركيز األساسي على تنمية القدرات فيما يتعلق بالمعارف في ومع ذلك،   . 1
اون بين بلدان الجنوب والتبادل بين المستفيدين من المنح وشركاء القضاء  تيسير التع

المتحدة  األمم  المباشر من صندوق  الدعم  من  النساء/الفتيات، بدالً  العنف ضد  على 
  االستئماني. 
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كورونا على موجزات معارفنا المتعلقة بتأثير جائحة    استناًدا إلى األمثلة الناجحة مثل
المدني   المجتمع  النساء/الفتيات و منظمات  سيواصل ،  2020في عام    112العنف ضد 

  وسيضمن أن تحليله صندوق األمم المتحدة االستئماني مشاركة معارفه ونشرها.
تُفيد بالكامل في   -على سبيل المثال من بيانات طلب المنح أو تقارير الرصد والتقييم    -

اتجاهها   الموارد  تصميم  حشد  إلى  باإلضافة  العروض،  تقديم  لدعوات  االستراتيجي 
وجهود الدعوة والرسائل. على سبيل المثال، قد يوضح تحليل الطلب ما إذا كانت هناك 
حاجة إلى تنمية القدرات المستهدفة لتقديم طلبات المنح في المناطق غير الممثلة تمثيالً 

  لعادل إلى التمويل.كافيًا في الطلبات من أجل ضمان الوصول ا 

  . 2021في عام  2وستوضع خطة عمل للتعلم وإدارة المعارف للنتيجة 

  

ة  جة اإلنمائ ات وحشد الموارد والدعوة 3الن ا   : ال

سيعمل صندوق األمم المتحدة االستئماني على التوسع واالستفادة من إمكاناته عقد اجتماعات 
القابلة للتنفيذ وأولويات حشد الموارد على   اإلستراتيجيةعن طريق توجيه االنتباه إلى الدعوة  

أساس الشراكات القائمة على الثقة والمتأصلة في هدف مشترك. كما يساهم صندوق األمم 
المساواة بين األجيال، وتُنسق جهود المتحد العمل من أجل  ة االستئماني بنشاط في مبادرة 

وتواءم مع المواقف والرسائل الناشئة لهذا التحالف العالمي المهم لشركاء القضاء  3النتيجة 
  على العنف ضد النساء/الفتيات.

  تئماني لـ: يحشد أصحاب المصلحة والشركاء عن طريق جهود صندوق األمم المتحدة االس

تزويد منظمات المجتمع المدني/منظمات حقوق المرأة بالموارد مع تمويل موثوق به   •
ومرن وطويل األمد لتمكينها من ممارسة خبراتها في برمجة القضاء على العنف ضد 

  النساء/الفتيات، 

لمنظمات   • البرامجية  واإلنجازات  بالنجاحات  لالرتقاء  مشتركة  دعوة  فرص  إيجاد 
ني/منظمات حقوق المرأة لتسليط الضوء على دورها الرئيسي في بناء المجتمع المد

  الحركات النسوية/ النسائية األصلية، و

إعالء أصوات منظمات المجتمع المدني/منظمات حقوق المرأة وإنشاء منصات لعرض   •
دورها األساسي ومساهمتها في القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات واإلبالغ عن 
والدول   المتحدة  األمم  لمنظومة  والتمويل  والسياسات  بالبرامج  المتعلقة  القرارات 

  األعضاء في األمم المتحدة وخارجها. 

  ومن أجل تحقيق ذلك، سيقوم صندوق األمم المتحدة االستئماني بما يلي:

وكاالت األمم المتحدة والدول األعضاء في األمم المتحدة   بناء والعمل بالشراكة مع •
المرأة   وصناديق  الخاص  والقطاع  اإلنسان  وحقوق  للمرأة  المتحدة  األمم  وآليات 
لدعم  الصلة  ذات  والمبادرات  المدني  المجتمع  وشركاء  الشابة  النسائية  والمنظمات 

  ، 5.1من أهداف التنمية المستدامة (الغايات   5تحقيق الهدف 

العالمية.  5.3و  5.2 النسوية  الحركة  في  وتساهم  المتبادل  التمكين  تتيح  بطريقة   (
والمتضافرة، وجهود الدعوة وحشد   اإلستراتيجيةوسيجرى ذلك عن طريق االتصاالت  

  الموارد. 

وضمان أن تعلي كل    تسليط الضوء على األشكال المتداخلة من التمييز وأنظمة القمع •
النساء والفتيات الالئي كن يعملن بنشاط على تفكيك   منصاتها أصوات ووكالة وخبرات

بهن  الخاصة  اإلنسان  حقوق  إعمال  دون  تحول  التي  والعوائق  الهيكلية  الالمساواة 
  والتمتع بها. 

المتاحة لعمل القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات الذي    السعي إلى زيادة الموارد •
أة من خالل تقديم المنح وما بعده.  تؤديه منظمات المجتمع المدني/منظمات حقوق المر 

ضد  العنف  على  للقضاء  المستهدفة  المخصصات  من  المزيد  توفير  إلى  فستدعو 
على   خاصة  بصورة  التركيز  مع  اإلنمائية،  المساعدة  ميزانيات  في  النساء/الفتيات 

  طرائق التمويل المباشر لمنظمات المجتمع المدني/منظمات حقوق المرأة. 

العمل، مع الدعوة أيًضا إلى زيادة تدريجية في جزء التمويل المرن القيادة من خالل  •
النساء/الفتيات، ضد  العنف  على  للقضاء  المنح  تقديم  على   في  خاص  تركيز  مع 

الوصول  وتدابير  المؤسسات،  وتعزيز  الصغيرة،  المرأة  حقوق  منظمات  احتياجات 
ميش وزيادة االهتمام واألخذ بالشمولية لتلبية احتياجات األشخاص األكثر عرضة للته 

  بالرعاية الذاتية الجماعية والفردية.

وتبسيط  • الوصول  إمكانية  لتحسين  وخارجها  المتحدة  األمم  داخل  الضغط  ممارسة 
مع االعتراف بأن التقدم بطلب للحصول على طلبات المنح وعمليات إعداد التقارير، 

  المرأة األصغر حجًما.   المنح وإدارتها قد يشكل عبئًا، وخاصة بالنسبة لمنظمات حقوق 

لمنصاتها • والشمولية  الوصول  إمكانية  التواصل    تحسين  لتحسين  المشاركة  وآليات 
وتسليط الضوء على منظمات المجتمع المدني/منظمات حقوق اإلنسان في المنتديات 
الدولية. ومن خالل هذه المنصات، سيعزز صندوق األمم المتحدة االستئماني الشراكات  

والتع العمل  والتواصل  أجل  من  والعالمي  واإلقليمي  القطري  المستوى  على  اون 
  الجماعي بشأن القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات. 

المتحدة • األمم  منظومة  في  االستراتيجي  موقعها  من  تحسين   االستفادة   أجل  من 
المجتمع   المشتركة لمنظمات  الممارسة والدعوة  القائمة على  المعارف  من  االستفادة 

منظمات حقوق اإلنسان، ال سيما عن طريق المشاركة االستباقية والمخططة  المدني/
والعالمية، اإلقليمية  للبرنامج  االستشارية  اللجنة  اللجنة   مع  مشاركة  نطاق  وتوسيع 

على سبيل المثال، يعتزم صندوق األمم    .االستشارية للبرنامج لما بعد اختيار المنح
بالكامل أن يستكشف  االستئماني  اللجنة االستشارية   المتحدة  بها  التي تؤدي  الطريقة 

للبرنامج دوًرا أكثر استراتيجية في الدعوة المشتركة وتبادل المعارف بين الوكاالت  
من  التعلم  منظور  من  سيما  وال  النساء/الفتيات،  ضد  العنف  على  القضاء  بشأن 

  المستفيدين من المنح من المجتمع المدني.

  . 2021في عام  3لدعوة لتحقيق النتيجة ستوضع خطة عمل لحشد الموارد وا
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 غير إيجابية  تأثيرات  يحمل  والذي  األسرة،  في  العنف من الحد  على  المشروع  أنشطة  تركز 

 منظمة : تصوير . والفتيات  النساء  تجاه والمواقف  المجتمعية  االجتماعية  ات الدينامي  على  مباشرة 

International Alert،   طاجيكستان  

  

  النتائج التنظيمية 

الملحق أ: نظرية العمل  في   2025- 2021  اإلستراتيجيةالمتوقعة من صندوق األمم المتحدة االستئماني بموجب الخطة النتائج التنظيمية  تدرج المجموعة الكاملة من 
  . خالصة القول، ينوي صندوق األمم المتحدة االستئماني:اإلستراتيجيةبمزيد من التفصيل: تنفيذ الخطة   6الفصل ويتناولها 

أثناء الوفاء بالتزاماتها ضمان االلتزام المستمر والمساهمة اإلضافية في وضع سياسات وإجراءات هيئة األمم المتحدة للمرأة نظًرا ألهميتها في تقديم المنح   •
  ،اإلستراتيجيةين في هذه الخطة كما هو مب

  عن طريق عمليات اإلدارة واإلشراف والمراقبة واإلبالغ مناسبة التوقيت والفعالة على المنح والمخاطر، ضمان المساءلة البرنامجية والمالية للمنح  •

. وسينطوي ذلك على وضع  وإدارة عملياتها المعقدة   اإلستراتيجيةضمان تزويده التدريجي والكافي بالموظفين الذين يتمتعون بالمهارات الالزمة لتنفيذ الخطة   •
  لضمان وجود هيكل وموارد بشرية ومالية مالئمة، و  2021ألمانة صندوق األمم المتحدة االستئماني عام خطة القوى العاملة 

ويظل ملتزًما تماًما بالحفاظ على سمعته كونه شريًكا فعاًال وكفًؤا وموثوقًا عن طريق التقييم والتحسين المستمر  تند إلى رؤية نموذج األعمال التحويل،  يس •
األساسية   المانحةلعمليته  والجهات  التقارير  وإعداد  النتائج  ومراقبة  والمخاطر،  المنح  وإدارة  واإلشراف،  المالية  والتخطيط    (اإلدارة  الخارجية  والعالقات 

  االستراتيجي). 
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ليمين: ريبيكا ساكو، خبير في مجال القضاء على  على ا

العنف ضد المرأة، يقدم مساهمة خالل اجتماع اللجنة الذي  

  نيجيريا. تديره مبادرة تمكين المرأة من التميز في 

  Ibi Divine Doo/EWEI: تصوير

اليسار: المشاركين في اتفاقية متلقي منح صندوق  على ا

األمم المتحدة االستئماني في البوسنة والهرسك عام  

: سليمان أومرباشيتش/صندوق األمم تصوير . 2019

  المتحدة االستئماني

  

  اإلستراتيجيةتنفيذ الخطة 

  
  

  نموذج األعمال والعمليات .6.1
يل زيادة كبيرة. اتسع، في السنوات الخمس الماضية، نطاق حافظة صندوق األمم المتحدة االستئماني، وتنوعت مجموعة الحاصلين على المنح وزادت حافظة التمو

ُحددت بعض مجاالت التحسين    وفي ذلك الوقت، عمل صندوق األمم المتحدة االستئماني باستمرار على تحسين نموذج عمله ومواءمة عملياته لتحقيق النتائج. وقد
وتخصيص الموارد خصيًصا في استعراض منتصف المدة، ال سيما الحصول على التفاصيل الدقيقة لكل الجوانب التشغيلية لعمل صندوق األمم المتحدة االستئماني  

للخطة   الكامل  للتنفيذ  االتفاإلستراتيجيةالكافية  المستخلصة من  التحليالت والنتائج  أشارت  السنوية . كما  المنح والدراسات االستقصائية  من  للمستفيدين  العالمية  اقية 
  للمستفيدين من المنح إلى توصيات محددة بشأن الحاجة إلى تحسين نموذج األعمال لدعم التغيير المستدام. 

تحديثه إلزالة االختناقات التشغيلية وتبسيط النظم  بمراجعة نموذج األعمال عن طريق رسم خرائط لسير العمل و  2020بدأ صندوق األمم المتحدة االستئماني عام  
إدارة المنح الجديد لتحسين   والعمليات وتصميم منصات تسليم محّسنة تتسم بالكفاءة والفعالية. وخالل هذه العملية، استثمر صندوق األمم المتحدة االستئماني في نظام

ة المالية والنتائج، والعمل نحو أعلى مستوى من االمتثال. باإلضافة إلى ذلك، بدأ في مراجعة الدعم الكفاءة مع العناصر الحاسمة لتعزيز وتسهيل التخطيط واإلدار
  المقدم إلى المستفيدين من المنح لزيادة القدرة والتعاون فيما يتعلق بالمعارف والتعلم المستمر، واإلدارة التكيفية واالبتكار. 

مراجعة خارجية وداخلية لصندوق األمم المتحدة االستئماني أن عمليات المراقبة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر   السابقة، وجدت اإلستراتيجيةوخالل فترة الخطة 
  55مشروًعا في    68،  014وقد استعرض صندوق األمم المتحدة االستئماني، منذ تنفيذ نهج التدقيق المنسق لهيئة األمم المتحدة للمرأة في عام      113كانت مرضية.  

  في المائة من 21(والتي تمثل  21إلى  15مليون دوالر أمريكي في النفقات من دورات تقديم المنح من   16.5تغطي ما مجموعه  دولة
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المبلغ اإلجمالي المعطى لهذه الدورات). وقد وسعت نتائج وتوصيات مراجعة المستفيدين  
اني للثغرات في مجال التشغيل والقدرات  من المنح هذه من فهم صندوق األمم المتحدة االستئم

لدى المستفيدين من المنح وأفضل السبل لالستجابة لها ومعالجتها. وفي إطار عملية التعلم  
القدرات ووضع معايير مبتكرة  المتحدة االستئماني عنصر تنمية  هذه، رفع صندوق األمم 

عامة،   بصفة  الحافظة وسالمتها  أداء  تتبع  المشروع  أداء  مبكر  لتقييم  إنذار  بمثابة  وتعمل 
  لتحديد مشاكل األداء ومعالجتها على الفور. 

وفي سياق مراجعة نموذج األعمال   2021سيواصل صندوق األمم المتحدة االستئماني، عام  
المتحدة  األمم  هيئة  وإجراءات  لسياسات  امتثالها  لضمان  األساسية  المعايير  تقييم  الجارية، 

سياسات   تحسين  وسيواصل  والمالية للمرأة.  والميزانية  التشغيلية  اإلدارة  وإجراءات 
  للمستفيدين من المنح، وفي الوقت نفسه، تعزيز جهود تنمية القدرات لتلبية متطلبات المنح. 

والتي ستحدد    خطة قوى عاملة  ، ستنفذ  2025-2021  اإلستراتيجيةوفي سياق وضع الخطة  
  سير العمل وتضمن هياكل عمل مناسبة وتخصيص الموارد المناسبة.

  
  

  إدارة المخاطر .6.2
يعد إطار إدارة المخاطر التابع لصندوق األمم المتحدة االستئماني عملية مستمرة ترمي إلى  
كالسياسة  مجاالت  يشمل  إذ  المنحة.  تنفيذ  على  تؤثر  قد  التي  المحتملة  األحداث  تحديد 

بصفتها واإلجرا للمرأة،  المتحدة  األمم  هيئة  تكون  والتقنيات.  واألدوات  والتوجيهات  ءات 
المدير، مسؤولة عن حسن استخدام الصناديق المعهود بها إليها، ال سيما عن طريق صندوق 
األمم المتحدة االستئماني. وفي إطار المساءلة هذا، سيستمر صندق األمم المتحدة االستئماني 

هيئة األمم المتحدة للمرأة ولوائحها وسياساتها وإجراءاتها وسيجري تقييم  في اتباع قوانين  
ستخضع   األمم المتحدة لسياسة مكافحة االحتيال.  إطار هيئة  مخاطر سنوي بما يتماشى مع  

  نتيجة تقييم المخاطر هذا للمراقبة وتحّدث كل سنة وفق خطط العمل السنوية.

خالل   المنحومن  من  للمستفيدين  األولي  التنظيمي  المتالتقييم  األمم  صندوق  سيحدد  حد ، 
ويضع   والتشغيلية  البرنامجية  القدرات  في  الثغرات  لتنمية االستئماني  قوية  عمل  خطة 

، تتضمن تعقيبات مضبوطة ونقاط عمل لمساعدة المستفيدين من المنح على تحسين القدرات
اإلجراءات والرقابة واألخالقيات والسالمة وآليات التخفيف من المخاطر. وسيواصل متلقو 

تنفيذ المشروع، االلتزام بقوانين ولوائح هيئة األمم المتحدة للمرأة. ويشمل  المنح، طوال فترة  
ذلك اإلبالغ عن تقدم المشروع وتحقيق النتائج قياًسا بخطط العمل المتفق عليها وفقًا لجداول 

  اإلبالغ وأشكالها 

بة وذات  المبينة في اتفاقية المانح. وال بد أيًضا من الحفاظ على كل الوثائق واألدلة المطلو
الصلة التي تصف االستخدام الرشيد لموارد المشروع وفقًا لالتفاقية وتوفيرها لمراقبي هيئة 

  األمم المتحدة للمرأة ومراجعي الحسابات المعنيين. 

وتنفذ لكل الشركاء طوال   -تغطي البرمجة والدعم المالي    -وسيستكمل ذلك بآلية ضمان قوية  
ظمة حاصلة على منحة مدير محفظة مخصص لضمان دورة حياة المشروع. وسيكون لكل من

التقييم اآلني لحالة المشروع واإلبالغ عن المخاطر. يُقيّم أداء كل مشروع بصورة دورية 
عبر المعايير الرئيسية التي تشمل المسائل المالية واألخالقيات وقدرات إدارة السالمة فضًال 

ين من المنح بشأن مجاالت القوة والثغرات  عن التسليم. وتمثل هذه وسيلة للحوار مع المستفيد
  في القدرات. 

وحينما تشكل التحديات العالمية الناشئة، مثل جائحة كورونا على سبيل المثال، وتعقيداتها  
مخاطر جديدة قد تؤثر على عمل المستفيدين من المنح وتسليم المشروع، يواصل صندوق 

التقييم   إعادة  االستئماني  المتحدة  لالستجابات األمم  األولوية  وإعطاء  االقتضاء  والرد عند 
  المهمة. 

األولي لالختبار بصورة دورية عن طريق مراقبة المخاطر المحددة التقييم التنظيمي  سيخضع  
واستمرارية  المؤسسية  قدرتها  زيادة  على  المنظمات  لمساعدة  التخفيف  إجراءات  وستتخذ 

ى بناء القدرة على الصمود والبقاء على المدى أعمالها. يتمثل الهدف النهائي في المساعدة عل
الطويل ونجاح الحركات النسوية الشاملة. وستضع خطة عمل تنمية القدرات مسارات محددة 
لتقديم هذا الدعم، ال سيما لمنظمات حقوق المرأة األصغر. باإلضافة إلى ذلك، سيضع صندوق 

ارة مخاطر المنح لتكون مصاحبة للخطة األمم المتحدة االستئماني أيًضا استراتيجية جديدة إلد
والتعديل   اإلستراتيجية والمراجعة  للتقييم  المخاطر  اإلطار، ستخضع  هذا  الجديدة. وضمن 

خالل كل دورة تمويل في إطار عملية العناية الواجبة وبما يتناسب مع سياق المشاريع الممولة 
  حديثًا. 

لم األولوية  االستئماني  المتحدة  األمم  صندوق  تنفيذ يعطي  في  الضرر"  إلحاق  "عدم  بدأ 
المشروع وفي تقييم المنظمات المدعومة. تتمثل أحد معايير التقييم الرئيسية التي تم تقديمها  

الخطة   دورة  االستعداد   اإلستراتيجيةخالل  في  المنح  من  المستفيدين  اختيار  في  السابقة 
) الجنسي  واالعتداء  التحرش  حاالت  لمعالجة  واالعتداء واالس)  SHAالتنظيمي  تغالل 

وأصبح تقييم سياسات التحرش واالعتداء الجنسي/االستغالل واالعتداء   114؛)SEAالجنسي (
  ، وتحديداً:تقييم قدرة الشريك المنفذ الجنسي التنظيمية جزًءا ال يتجزأ من

أنظمة   المنظمة  لدى  كان  إذا  ما  بشأن  معلومات  تقديم  الطلبات  مقدمي  "يجب على 
واالستغالل واالعتداء الجنسي  )  SHAلتحرش واالعتداء الجنسي (لإلبالغ عن مزاعم ا

)SEA  ،( كوثيقة أو  الحالية  البشرية  الموارد  سياسات  من  كجزء  ذلك  أكان  سواء 
  منفصلة. ويتضمن ذلك معلومات عن التدابير المعمول بها للتحقيق 
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  . كينيا إيزيولو، والفتيات للنساء  والتمويل الميزانية على تدريب نشاط

  كينيا  بالحقوق، والتوعية التثقيف مركز: تصوير

  
  

الجناة. يُتوقع من د  المزاعم المتعلقة بالتحرش واالعتداء الجنسي/االستغالل واالعتداء الجنسي في الوقت المناسب فضًال عن إجراءات اتخاذ تدابير تأديبية ض 
  مقدمي الطلبات الذين ليس لديهم سياسات كتابية وضعها خالل السنة األولى من تنفيذ المشروع إذا تم اختيارهم للحصول على منحة "

  حيث يقرون باآلتي:  التوقيع على خطاب تقديم المنحة يطلب صندوق األمم المتحدة االستئماني من المستفيدين من المنح

تقع على عاتق الشركاء المنفذين مسؤولية اإلبالغ عن ادعاءات  ).  SEA"تمتلك األمم المتحدة سياسة عدم التسامح المطلق بشأن االستغالل واالعتداء الجنسي ( 
حالة)، كجزء من التزامك باإلبالغ، إذ تنشأ هذه االدعاءات في  االستغالل واالعتداء الجنسي إلى الكيان الشريك لألمم المتحدة (هيئة األمم المتحدة للمرأة في هذه ال

التقييم البيئي اإلستراتيجي  سياق تنفيذ البرامج التي تدعمها األمم المتحدة. ال يقيم صندوق األمم المتحدة االستئماني شراكات مع الكيانات التي تقّصر في معالجة  
إلجراءات التصحيحية. إذ تشكل حاالت التقصير هذه أساسًا إلنهاء صندوق األمم المتحدة االستئماني للمشروع  من خالل التدابير الوقائية المناسبة والتحقيق وا

  الممول." 

الفهم الكامل لالمتثال لمتطلبات التحرش واالعتداء الجنسي/االستغالل واالعتداء الجنسي، دمج صندوق األمم ا  االستئماني هذا  لمتحدة  باإلضافة إلى ذلك، ولضمان 
األمم المتحدة والمستفيدين بتدريب تنمية قدرات يغطي تعريفات األمم المتحدة المتعلقة بـالتحرش واالعتداء الجنسي/االستغالل واالعتداء الجنسي وأدوار ومسؤوليات  

  من المنح.
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رصد الخطة 
  وتقييمها االستراتيجية

واإلبالغ عنها 
  
  
  

في اتفاقية متلقي منح صندوق األمم المتحدة االستئماني في البوسنة والهرسك   اتشاركم

ومنهم غابرييال رايت (على اليمين) وتشينير إيوه (على اليسار). تصوير:   2019عام 

  سليمان أومرباشيتش/صندوق األمم المتحدة االستئماني 

  
  

لإلدارة والمراقبة عن طريق إطار النتائج المرفق، الذي يحّول الخطة إلى نتائج يمكن قياسها. وسيستخدم إطار النتائج في مراقبة    جيةاإلستراتيستخضع هذه الخطة  
  التقدم واإلبالغ عنه مرة واحدة على األقل في السنة لغرض تقديم التقرير السنوي لصندوق األمم المتحدة االستئماني.

النتائج المصدر الوحيد الستعراض التقدم، إذ ستستخدم تقييمات مشاريع المستفيدين من المنح والشهادات ودراسات الحاالت اإلفرادية   ولن تكون المؤشرات في إطار 
لصندوق األمم   اإلستراتيجيةماني وغيرها من األدلة في تحليل التقدم واإلبالغ عنه . وستخضع الخطة  ئالمقدمة من المستفيدين وأبحاث صندوق األمم المتحدة االست

دة خالل فترة الخمس  المتحدة االستئماني نفسها لتقييم خارجي مستقل، لتنفيذها في آخر السنة أو بعد وقت قصير من ذلك. يمكن أيًضا إجراء استعراض منتصف الم
  ين األخيرتين.تسير في االتجاه الصحيح أم ال أو الحاجة إلى تعديلها للسنت اإلستراتيجيةسنوات لتحديد ما إن كانت الخطة 

األمم المتحدة االستئماني يتمثل الغرض من إطار النتائج في أن يكون أداة إدارة وورقة عمل تعدل وتنقح عند اللزوم. إن الطابع التنافسي لعملية تقديم منح صندوق  
سيواصل صندوق األمم المتحدة االستئماني استخدام  يجعل وضع األهداف اإلجمالية في بعض الحاالت أمًرا صعبًا. استناًدا إلى النجاح الذي حققه إطار النتائج السابق،  

البيانات ولكن المشتركة في تجميع  المؤشرات  الخطة    -بعض  في هذه  المنصوص عليها  والمبادئ  القيم  مع  بذلك بوضع عمل  اإلستراتيجيةتماشيًا  القيام  ، سيضمن 
ا إلى المؤشرات من األسفل إلى القمة، عن طريق التشاور مع المستفيدين من المنح منظمات المجتمع المدني في االعتبار أوًال وقبل كل شيء، ويكون ذلك، استنادً 

  واختيار التدابير المفيدة لهم.

في خطة عمل إدارة التعلم   -اإلستراتيجيةال سيما تتبع التقدم المحرز قياًسا بالخطة    -سترد تفاصيل النهج الشامل الذي نتبعه في إدارة المعارف ومراقبتها وتقييمها
  والمعارف. 



 

ال  بوضع  المعنية  اللجنة  إلى  تقريًرا  سنة  كل  االستئماني  المتحدة  األمم  صندوق  مرأة  يقدم 
عاديًا   سنويًا  تقريًرا  االستئماني  المتحدة  األمم  صندوق  يقدم  كما  اإلنسان.  حقوق  ومجلس 
وتقريًرا ماليًا مصدقًا سنوي، يقدم وفق القوانين واللوائح المالية لهيئة األمم المتحدة للمرأة،  

بحلول   المانحة  الجهات  جميع  النتا  30إلى  بشأن  معلومات  التقارير  هذه  وتقدم  ئج  يونيو. 
المتحدة االستئماني   التي يواجهها صندوق األمم  السياقية  . ومانحيهواإلنجازات والتحديات 

ويقدم رؤى ثاقبة عن الفرق الذي تحدثه هذه الجهود المشتركة في كل أنحاء العالم. يتبع إعداد 
  وإطار النتائج. اإلستراتيجيةصندوق األمم المتحدة االستئماني التقارير خطته 

ندوق األمم المتحدة االستئماني مدخالت سنوية منتظمة إلى التقرير السنوي لهيئة كما يقدم ص 
األمم المتحدة للمرأة الذي يقدم إلى المجلس التنفيذي. عالوة على ذلك، يساهم صندوق األمم 
المتحدة االستئماني بصورة منتظمة في إعداد التقارير المواضيعية المعنية بمنظومة األمم 

  امج المشتركة، على سبيل المثال:المتحدة والبر

 : تقرير األمين العام ضد المرأة تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على العنف  •

  االتجار بالنساء والفتيات: تقرير األمين العام •

  : تقرير األمين العام تشوية األعضاء التناسلية لإلناث تكثيف الجهود العالمية لمكافحة •

في الحاالت    دعوة إلى اتخاذ إجراء بشأن الحماية من العنف القائم على أساس جنساني •
  الطارئة (مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين) 

كما يقدم صندوق األمم المتحدة االستئماني مدخالت تقارير لنتائج برنامج األمم المتحدة   •
ة/اإليدز في إطار التزامات هيئة األمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشري

للمرأة بوصفها الراعي المشترك لبرنامج األمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناة 
، أدت هيئة األمم المتحدة للمرأة دور رائد في الدعوة 2018البشرية/اإليدز. وفي عام  
ين والعنف القائم على  القضاء على عدم المساواة بين الجنسإلى عقد اجتماعات بشأن  

في شعبة عمل برنامج األمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة أساس جنساني  
  البشرية/اإليدز المنقح. 

تقريًرا سنويًا منتظًما إلى مبادرة  2019كما يقدم صندوق األمم المتحدة االستئماني في عام 
المستفيدين من المنح التي تخضع   االتحاد األوروبي/األمم المتحدة لتسليط الضوء بشأن حافظة

لإلدارة بالموارد المعهود بها إلى صندوق األمم المتحدة االستئماني عن طريق أمانة الصندوق 
  االستئماني متعدد الشركاء لمبادرة تسليط الضوء. 

  
  

  
. بإعاقة تعيش  التي  أختها سيما وال  ألسرتها، الدعم اإلعاقة، ذات  والفتيات  النساء مجال  في  ناشطة  ساريون، ران  تتلقى 

  كولومبيا  ،ADD International راشنا،  سامباث: تصوير
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الخدمات

تحسين فرص حصول النساء والفتيات على 
الخدمات األساسية والمتخصصة واآلمنة 

والمالئمة ومتعددة القطاعات.

  
  نظرية العمل (رسم بياني)  الملحق أ:

 

عالم من التضامن العالمي تعيش فيه كل النساء والفتيات في مأمن من  رؤية صندوق األمم المتحدة االستئماني: 
 جميع أشكال العنف ويتمتعن بحقوقهن اإلنسانية ويمارسنها. 

 
تأثير عظيم: أهداف التنمية  

5     5.3 5.2و 5.1المستدامة   

 

 
 

 

 نتائج مواضيعية (نتائج القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات)      

الوقاية    

تحسين الوقاية من العنف ضد   
النساء/الفتيات من خالل التغييرات  

في السلوكيات والممارسات  
 والمواقف.

 

النتائج التمكينية   
 

  مخرجات صندوق األمم المتحدة االستئماني: 
 

تقديم المنح وتنمية القدرات   
القائمة على المبادئ  
 والموجهة نحو الطلب

 
إنتاج المعرفة التعاونية والشاملة 

 وتبادلها وتعلمها

 

. تتلقى المزيد من منظمات المجتمع  1.1
 المدني/منظمات حقوق المرأة 

تمويًال طويل األمد والمرن من صندوق األمم  
االستئماني لتلبية االحتياجات  المتحدة 

الموجهة نحو تلبية الطلب وتركيز  
 المشروع ونهجه، 

قرارات األمم المتحدة  تستند  2.2.
  والشركاء الرئيسيين 

المتعلقة بالقضاء على العنف ضد  
النساء/الفتيات بصورة كاملة بخبرات صندوق 

األمم المتحدة االستئماني ونتائج معارفه 
  وبياناته وتحليالته. 

 

   
 

   
 

يمكن لمزيد من النساء والفتيات، وخاصة األكثر تهميًشا واللواتي يعانين من أشكال متداخلة من التمييز، ممارسة حقهن  التأثير:
اإلنساني في عيش حياة تخلو من كل أشكال العنف.

. يتم تمكين المزيد من منظمات  1.2
المجتمع المدني/منظمات حقوق المرأة  
من خالل الدعم التنظيمي من صندوق  

األمم المتحدة االستئماني والمرافقة  
  وتنمية القدرات لتكون منظمات 

 مرنة وقادرة على التكيف. 

والشركاء  . تشارك األمم المتحدة 2.2
  الرئيسيين بنشاط 

في تبادل المعارف الشامل الذي ييسره  
  صندوق األمم المتحدة االستئماني،
مع التركيز على المعارف القائمة  

  على الممارسة. 
 

. يحشد الشركاء الرئيسيين  3.2
من خالل دعوة صندوق األمم 
المتحدة االستئماني لدعم عمل  

  الحركات النسوية،
المجتمع  ومنظمات 

المدني/منظمات حقوق  
المرأة في جهود القضاء  

على العنف ضد  
  النساء/الفتيات. 

. مّكن صندوق األمم المتحدة  1.3
االستئماني المزيد من منظمات المجتمع  

المدني/منظمات حقوق المرأة عن  
  طريق 

الدعم البرنامجي وتنمية القدرات  
لتخطيط وتنفيذ مشاريع مكافحة 

أة القائمة على  العنف ضد المر
  المبادئ. 

 

والشركاء  2.3 المتحدة  األمم  تستمد   .
القائم   التعلم  من  المعارف  الرئيسيين 

  على الممارسة،
والمراقبة والتقييمات المقدمة من منظمات  
المجتمع المدني/منظمات حقوق المرأة  

التي يمولها صندوق األمم المتحدة  
العنف  االستئماني في برمجة القضاء على 

  ضد النساء/الفتيات. 
 

. تضخم وتبرز أصوات منظمات  3.3
المجتمع المدني/منظمات حقوق المرأة  

  ودورها األساسي 
في القضاء على العنف ضد  

النساء/الفتيات على الصعيد العالمي  
بدعم من صندوق األمم المتحدة 

  االستئماني. 
 

. يتم تمكين منظمات  1
المجتمع المدني/منظمات  

  حقوق المرأة لتحقيق 
تأثير مستدام على القضاء على العنف  

ضد النساء/الفتيات، مع تركيز  
والفتيات األكثر  االهتمام على النساء 

تهميًشا والالتي يتعرضن ألشكال  
 متداخلة من التمييز. 

. تعد سياسة األمم المتحدة  2
والسياسة الوطنية وسياسة  

الشريك المعنية بمكافحة العنف  
  ضد المرأة،

والبرمجة والتمويل أكثر صلة باحتياجات  
النساء والفتيات عن طريق االستفادة من  

نشأ عن منظمات  المعارف واألدلة التي ت 
 المجتمع المدني/منظمات حقوق المرأة. 

. يحشد أصحاب المصلحة 3
في تضامن عالمي

لالعتراف بالدور األساسي للحركات 
النسوية الشاملة

ومنظمات المجتمع المدني 
ومنظمات حقوق المرأة في 
القضاء على العنف ضد 
النساء/الفتيات وتزويدها 

بالموارد.

التشريعات

زيادة فعالية التشريعات والسياسات 
وخطط العمل الوطنية وأنظمة 

المساءلة.

الشراكات االستراتيجية والدعوة 
المواردوحشد 

. حشد تمويل أكثر موثوقية 3.1
ومرونة وطويل األجل

بدعم من صندوق األمم المتحدة 
االستئماني لمنظمات المجتمع 
المدني/منظمات حقوق المرأة

لبرمجة القضاء على العنف 
ضد النساء/الفتيات.

  االفتراضات الرئيسة: 

ومنظمات   -  األخرى  المتحدة  األمم  وكاالت  تُوسع 
اآلخرين   والشركاء  والحكومات  المدني  المجتمع 
األمم   صندوق  من  المنح  من  المستفيدين  مبادرات 

لتحقيق تأثير  المتحدة االستئماني أو تكررها أو تُكيفها  
أكبر وأكثر استدامة على مكافحة العنف ضد المرأة،  

والم االعتراف  طريق  عن  سيما  القيّمة ال  عرفة 
  لمنظمات المجتمع المدني. 

تكون منظمات المجتمع المدني الممولة من صندوق   - 
األمم المتحدة االستئماني قادرة على العمل والتعاون  
المؤسسات   مع  االقتضاء)،  (حسب  بفعالية 

الوطنية     ودون  المحلية  الحكومية 
والوطنية ومقدمي الخدمات ومنظمات المجتمع المدني 

الم الرجال  وأصحاب  عن  فضًال  اآلخرين  صلحة 
والفتيان واألسر وزعماء األديان وقاعدة المجتمع وما 

من   كجزء  والفتيات  النساء  إلى  للوصول  ذلك  إلى 
  المبادرات الشاملة متعددة القطاعات. 

يستفيد نظام مكافحة العنف ضد المرأة البيئي من   - 
كآلية عالمية   دور صندوق األمم المتحدة االستئماني 

عاًما ومخصصة ألعمال مكافحة    25لتقديم المنح منذ  
التآزر   وأوجه  الجسور  تبني  التي  المرأة  العنف ضد 

منظمات  بعمل  لالرتقاء  الشركاء  بين  والتعاون 
بشأن   القرار  صنع  عملية  وإبالغ  المدني  المجتمع 

والسياسات  المرأة  ضد  العنف  مكافحة  تمويل 
  والبرمجة. 

منظم - دعم  المدني/منظمات  سيعزز  المجتمع  ات 
ضد   العنف  على  القضاء  إلى  سعيًا  المرأة  حقوق 

النسوية/النسائية،   الحركة  بتعجيل النساء/الفتيات 
  .5وتيرة التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة 

-  

الرئيسة:  المجتمع    االفتراضات  منظمات  تعد 

تكفل  رئيسة  قناة  المرأة  حقوق  المدني/منظمات 
األكثر   وخاصة  والفتيات،  النساء  إلى  الوصول 

عرضة منهن لخطر التهميش. وتظهر األدلة أنها  
ضد   العنف  وإنهاء  منع  في  حاسمة  عوامل 

النساء/الفتيات، على المستوى المجتمعي والوطني 
الحكومات   أن  نالحظ  وإذ  الجهات والدولي.  هي 

سيما   ال  اآلخرون،  والشركاء  الرئيسية  المسؤولة 

األمم المتحدة، الذين يقودون مبادرات القضاء على  
التمكينية  النتائج  فإن  النساء/الفتيات،  ضد  العنف 

المتحدة   األمم  صندوق  دعم  تكامل  تضمن 
المدني/منظمات  المجتمع  لمنظمات  االستئماني 

المحل للجهود  وتكميله  المرأة  والعالمية حقوق  ية 
ضد   العنف  على  القضاء  إطار  في  المبذولة 

  النساء/الفتيات. 

 

تعرضت واحدة إلى ثالث نساء في العلم إما للعنف    بيان المشاكل: 
الجسدي و/أو الجنسي من الشريك الحميم أو العنف الجنسي من  

غير الشريك في حياتهن. تعاني منظمات المجتمع المدني/منظمات  
من نقص الموارد   -في طليعة االستجابة والوقاية    -حقوق المرأة  

  للتغيير التحويلي.  وعدم االعتراف الكافي بها كمحركات رئيسية
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المبادرات التي تركز على  تمكين منظمات المجتمع المدني، وخاصة منظمات حقوق المرأة والمنظمات التي تمثل الفئات األكثر تهميًشا، من تأدية دور مركزي في تقديم    مهمة صندوق األمم المتحدة االستئماني:
  بطريقة تساهم في التضامن العالمي والشراكات والحركات النسائية الشاملة. الناجين والموجهة نحو تلبية الطلب ودعم برامجها لتحقيق تأثير مستدام بشأن القضاء على العنف ضد النساء/الفتيات  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

):2021خطط عمل تدعم النتائج التنظيمية (

خطة عمل حشد الموارد واالتصاالت 
والدعوة

خطة عمل تنمية القدرات

خطة عمل إدارة المعارف والتعلم

خطة عمل اختيار المنح وإدارتها

خطة عمل إدارة المخاطر

)2025-2021أمثلة عن المنتجات والخدمات المميزة (

لتقديم العروض وعملية اختيار منح تتسم دعوة سنوية 
بالشفافية والتنافسية والمساءلة

منتجات المعارف المتعلقة باتجاهات 
مكافحة العنف ضد المرأة 

واحتياجات/مطالب منظمات المجتمع 
المدني/منظمات حقوق المرأة

منصة تعاون متعددة اللغات عبر اإلنترنت للتبادل 
الشامل

وفعاليات التواصل والدعوة إلى القضاء على منتجات 
العنف ضد النساء/الفتيات

حزمة تنمية القدرات والمساعدة الفنية

)2025-2021أمثلة عن أولويات تقديم المنح (

منظمات حقوق المرأة،

المنظمات التي تقودها النساء والفتيات 
(الشابات).

للقضاء  المنظمات التي لديها فهم قوي للتحديات السياقية
على العنف ضد النساء/الفتيات

المنظمات التي يمكنها الوصول إلى النساء والفتيات 
األكثر عرضة للتهميش

المشاريع ذات اإلمكانات التعليمية و/أو وعود التوسع 
والتكرار.

 
سة:  ة الرئ ة*  تتكون   اآلل م ة واإلقل نامج العالم ة لل شار الPACs(  اللجان االس ساء اء القضاء ع العنف ضد ال ة وخ االت األمم المتحدة والمنظمات غ الحكوم ئما من و عة لصندوق األمم المتحدة االس ا) التا وتمثل    -فت

ئة   اءب التعاون مع  ات من خالل منظومة األمم المتحدة و ساء والفت ة للقضاء ع العنف ضد ال الرام سيق الجهود  ز ت ة لتع ة موات ئما  االستفادة من دور    مؤسس س صندوق األمم المتحدة االس . و المجتمع المد
ط االس  ار المنح والتخط نامج  اخت شارة لل األدلة والمعارف القائمة ع الممارسة من منظمات المجتمع المد اللجان االس كة واألخذ  اء ع المشاركة  الدعوة المش ، ع النحو المق ع مجموعة  ات إ تحف ال

  متل منحه. 

ة.  ج ات ة للخطة االس قة مصاح املة من إطار النتائج كوث سخة ال  ال
ُ
ت

خالل فترة الخطة االستراتيجية. كما يكون الغرض منه توضيح  -والمساهمة فيها  -ها الوثيقة: يتمثل الغرض من هذا الرسم البياني في تقديم عرض موجز للغاية للنتائج التي يهدف صندوق األمم المتحدة االستئماني إلى تحقيقنبذة عن هذه 

لصندوق األمم المتحدة االستئماني وحده تحقيقها:  تئماني التغيير، بناءً على المجاالت التي يمكن أن يكون للصندوق التأثير األكبر عليها. تعد النتائج اإلنمائية النتائج التي ال يمكنالمسارات التي سيحدث من خاللها صندوق األمم المتحدة االس

بصورة  ن يعملون معًا إلحداث التغيير، مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وااللتزامات الدولية بشأن العنف ضد المرأة تخضع النتائج التنظيميةتعود النتائج إلى النساء والفتيات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء وأصحاب المصلحة الذي

 أكبر لسيطرة صندوق األمم المتحدة االستئماني، وتخضع لتزويدها بالموارد والعمليات ضمن اإلطار المؤسسي لهيئة األمم المتحدة للمرأة.
 

النتائج التنظيمية لصندوق األمم المتحدة االستئماني

 
 

(ح) يظهر صندوق األمم المتحدة 
االستئماني االلتزام

واإلدارة المالية بالشفافية والمساءلة 
السليمة.

 

(و) عزز صندوق األمم المتحدة 
االستئماني ومتلقي منحه

الرؤية في نظام مكافحة العنف ضد المرأة 
منصات االتصاالت البيئي ال سيما من خالل 

 .واالجتماعات

 
(د) يضمن الصندوق االستئماني 

لألمم المتحدة الجودة
لبرنامجيه لحافظة منحه العالمية من 

 تنمية القدرات والمشورة الفنية خالل
والرصد
والتحليل.

 

 
(ب) يوضح صندوق األمم المتحدة 

 المساءلة المالية والتشغيليةاالستئماني 
لحافظة منحه العالمية.

 

(ز) يعمل فريق صندوق األمم المتحدة 
لتحقيق نتائجه  بفعالية وكفاءةاالستئماني 

والتزاماته بما يتماشى مع الخطة 
االستراتيجية لهيئة األمم المتحدة للمرأة 

2022-2025.

 

(هـ) يحشد صندوق األمم المتحدة 
طويل األمد لعمليات منحه التمويل االستئماني 

عالقات الجهات المانحةويدير بفعالية 
 .والعالقات الخارجية واإلبالغ

 

(ج) ينتج صندوق األمم المتحدة 
 المعارف ويشترك في تكوينهااالستئماني 

ويسهل التعلم من مشاريع صندوق األمم 
المتحدة االستئماني

واحتياجات وطلبات منظمات 
المجتمع المدني/منظمات 

حقوق المرأة.

 
(أ) يقدم صندوق األمم المتحدة االستئماني 

عملية اختيارويدير 
نزيهة وشفافة واستراتيجية، مطلعة  منح

على الطلبات ومتوائمة مع قيم ومبادئ 
ستراتيجية.الخطة اال

ت 
جا

ات
الس

ةا
ط

ش
األ

  
ة 

م
ظ

لتن
ج ا

تائ
الن

  



55  

  : سجل المشاورات الملحق ب
لصندوق األمم  اإلستراتيجيةمرجع المشاورات: كانت المنظمات والرابطات والمجموعات اآلتية بمثابة مصادر معلومات رئيسة وأجريت مشاورات معها في إطار وضع الخطة 

  . 2025-2021المتحدة االستئماني 

. وشكر خاص للسيدة/ باتريشيا كييس التي شغلت  اإلستراتيجيةلمساهمتهم في وضع الخطة يعرب صندوق األمم المتحدة االستئماني عن خالص امتنانه لكل من يرد أسمه فيما يلي  
على أعمالهما الكبيرة وعلى أخذ زمام المبادرة في هذه   اإلستراتيجيةوالسيد/ جيمس النج الذي شغل منصب مستشار لوضع الخطة    اإلستراتيجيةمنصب منسق لوضع الخطة  

  المشورات. 

  
  

  الممثلين  المعلومات الرئيسةفريق مقدمي 

  
  ) AWIDالمدير التنفيذي المشارك، رابطة حقوق السيدات في التنمية (حكيم عباس، 

  
  المسؤول عن البرنامج، صندوق النساء الشابات سعدات بايكازيفا، 

  المدير المؤسس، المعهد العالمي للمرأة في جامعة جورج واشنطنماري إلسبرغ،    

  زميل، مركز هارد لسياسة حقوق اإلنسان في كلية كينيدي بجامعة هارفارد كيت جيلمور،    

الفريق االستشاري  
  االستراتيجي 

  Akiiki Consultingمدير، شركة جيسيكا هورن، 

  Raising Voicesمؤسس مشارك ومدير مشارك، منظمة لوري ميشاو، 

  
  النسائية األمازيغية مؤسس مشارك ورئيس، الحركة إيناس ميلود، 

  
  مستشار آسيا اإلقليمي للمساواة بين الجنسين، لجنة اإلنقاذ الدولية أندرريا تومرسوخ، 

  
  زمالة في الشبكات، األمانة العالمية لتحالف إشراك الرجال أوزوالدو مونوتويا، 

  
  جنوب السودان  - Crown the Womanمؤسس ومدير مشارك، منظمةريا ويليامز، 

  
  Raising Voicesو Beyond Bordersمتخصصة في برنامج العنف ضد النساء والفتيات، منظمتي سارة سيبرت، 

  
  مدير تنفيذي، المركز الكمبودي إلدارة أزمات المرأة كمبوديا بوك بانافيتشيتر، 

  
  مدير تنفيذي، مركز التثقيف والتوعية في مجال الحقوق وانجيتشي ليا واشيرا، 

  
  مدير برامج، منتدى المرأة في التنمية والديمقراطية والعدالة نانسي سيتيما، 

الفريق المرجعي  
  للمستفيدين من المنح 

  
  International Alertكبير موظفي تصميم البرامج وتقييمها، منظمة ستيوارت موير، 

  
  MADREمدير تقديم المنح والشراكات، ناتاليا كاروسو، 

  
  مدير مشاريع، مبادرة حقوق المعوقين عقليًاماسا بافلوفيتش، 

  
  NUWODU-أمين تنفيذي، االتحاد الوطني للنساء ذات اإلعاقة في أوغندابيتي أشانا، 
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  الممثلين  فريق مقدمي المعلومات الرئيسة

  
  NGO ATINAمؤسس مشارك ومدير، منظمةماريجانا سافيتش،

فريق موارد الحقوق اإلقليمية لمنطقة المحيط الهادئ   - كبير مستشاري حقوق اإلنسان، جماعة بلدان المحيط الهادئ  مارافواكوال،نيوماي   
)RRRT(  

  مدير، برنامج العنف الجنسي في مناطق الصراع، منظمة األطباء المناصرين لحقوق اإلنسانكاتي جونسون،   

  
  )RCKمدير تنفيذي، اتحاد الالجئين في كينيا (يونيس ندونجا جيثينجو، 

  
  )UNABUالمؤسس المشارك والمدير التنفيذي، المنظمة الراوندية للنساء ذوات اإلعاقة (جاودينس موشيميامانا، 

  
  منسق مساعد، منظمة ساهايوغ ياتراجوال كاناكا سانديا، 

  
  ) SOARالمدير التنفيذي، مبادرة التوعية بالجرائم الجنسية واالستجابة لها ( شينير إيوه،

الفريق المرجعي  
  للمستفيدين من المنح 

  
  المدير التنفيذي لجمعية نجوم األمل لتمكين النساء والفتيات ذوات اإلعاقة  كفاح أبو غوش،

  
  ) SIHA Networkللمرأة في القرن األفريقي ( اإلستراتيجية، المدير اإلقليمي، المبادرة هالة الكريب 

  
  ، رئيسة منتدى المرأة في إلباسانشبريزا بانيا

  
  المرأة في تيتوفو منسقة مشروع، منتدى أنتيغونا عليلي، 

  
  ، مدير عام، مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي رندة سنيورة

  
  ، المديرة التنفيذي، مبادرة المرأة من أجل العدالة كيت فالتلي

  
  ، المؤسس المشارك لمركز موارد المرأة جوهر شاهنازاريان

  
  ، مستشارة قانوني، منظمة المساواة اآلن أنطونيا كيركالند

  
  ) OHCHR، مستشار الشؤون الجنسانية وحقوق المرأة، مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان (كريستيان كورتيس 

  
  )UNFPA، مستشار، النوع االجتماعي والعنف القائم على النوع االجتماعي، صندوق األمم المتحدة للسكان (داون مينوت 

اللجنة االستشارية للبرنامج  
  العالمي 

  )UNDP، أخصائي برامج، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (أنتونيدييغو 

  ، مستشار النوع االجتماعي وحقوق المرأة، صندوق األمم المتحدة الدولي لطوارئ األطفال (اليونيسف) كازواكي تسوجي

  
  ، كبير مستشاري السياسات، هيئة األمم المتحدة للمرأة لورا كابوبيانكو

  
  المدير األول للبرامج والدعوة العالمية، مركز القيادة العالمية للمرأة  أوبريتي، ميليسا 

  
  عالم تنفيذي (وحدة المكتب الداخلي)، مجلس البحوث الطبية في جنوب إفريقيا راشيل جيوكس،
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األمم المتحدة حكومة صندوق 
  االستئماني والشركاء اآلخرين

  ، سكرتير ثان، البعثة النمساوية الدائمة لألمم المتحدة في نيويورك، وزارة الخارجية، النمسا أنطون ويسلوكي

االجتماعي وحماية الطفل، دائرة الشؤون  ، نائب المدير بالوكالة وكبير مستشاري السياسات المعنية بالعنف القائم على النوع  إيزابيل سولون هالل
  الدولية الكندية، كندا 

نائب رئيس الوحدة، المساواة بين الجنسين، حقوق اإلنسان والحكم الديمقراطي، المديرية، المديرية العامة للتعاون   فابيان فان دن إيدي،
  )، المفوضية األوروبية، واالتحاد األوروبي 2021الدولي والتنمية (أعيدت تسميتها إلى المديرية العامة للشراكات الدولية عام 

  إدارة األمم المتحدة وإدارة المؤسسات المالية الدولية والشؤون الخارجية والتجارة، أيرلندا ، سكرتير ثالث، سياران برين

  ، مستشار السياسات، وزارة الخارجية، هولندا جيريت كرول

  السويد )،  Sidaالعالمية للمساواة بين الجنسين، الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي ( اإلستراتيجية ، منسق ليزا موسبرغ 

  ، كبير مستشاري التنمية، وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، المملكة المتحدة فيكتوريا سبنسر

ونائب رئيس فريق مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وزارة  ، مستشار بشأن القضاء على العنف ضد النساء والفتيات إميلي إسبلن
  الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، المملكة المتحدة 

  النرويج)، Norad، مدير مساعد، قسم حقوق اإلنسان، الوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي (غوريلد ماتيسن

  النرويج )، Noradاإلنسان، الوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي (، مستشار أول، قسم حقوق كاري تريدال ثورسن

وزارة  )،  SDC، مدير برنامج هيئة األمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (أونا جيمش
  الخارجية الفيدرالية، سويسرا 

  اللجنة الوطنية  -للمرأة في فرنسا  ، رئيس هيئة األمم المتحدة  سيلين ماس

  اللجنة الوطنية   -، رئيس هيئة األمم المتحدة للمرأة في ألمانيا بيتينا ميتز

  اللجنة الوطنية   -، المدير التنفيذي لهيئة األمم المتحدة للمرأة في أيسلندا ستيال سامويلسدوتير

  اللجنة الوطنية -المتحدة للمرأة بهولندا  ، المدير التنفيذي لهيئة األمم  ماريج كورنيليسن

  
  
  
  
  
  

  هيئة األمم المتحدة للمرأة

  
  
  
  
  
  

  المكاتب اإلقليمية

  ، ممثل/مدير مكتب إقليمي، المكتب اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيا أوليماتا سار

  ، منسق المكتب اإلقليمي لغرب ووسط أفريقياأرليت بيكومو بيلينجا إيبسي مفوندو

  ، نائب المدير اإلقليمي، المكتب اإلقليمي لشرق وجنوب إفريقيا وجنوب إفريقيا كافومازبيب 

  ، كبير مستشارين، المكتب اإلقليمي، شرق وجنوب أفريقياروبرتا كالرك

  صادق سيد، مدير البرنامج القطري، المكتب اإلقليمي، شرق وجنوب أفريقيا 

  بالنيابة، المكتب اإلقليمي للدول العربية معز دريد، المدير اإلقليمي، 
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  نائب المدير اإلقليمي، المكتب اإلقليمي للدول العربية  جانيك فان دير جراف كوكلر،

    
  ، متخصص برامج، المكتب اإلقليمي للدول العربية منال بنكيران

    
  نائب الممثل، المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ ، سارة نيبس

    
  ، المدير اإلقليمي، المكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى علياء اليسير

  
  المكاتب اإلقليمية

، متخصص في برامج القضاء على العنف ضد المرأة، المكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا  يوالندا إيرياتي
  الوسطى 

    
  ، ممثل/مدير مكتب إقليمي، المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي فايزاماريا نويل 

    
، متخصص في السياسات المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة، المكتب اإلقليمي ألمريكا يليز عثمان

  الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

    
  المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مساعد خاص،  كارين ماريا ماتسون

    
  ، ممثل هيئة األمم المتحدة للمرأة في كولومبياآنا غوزمس غارسيا

    
  ، مسؤول البرنامج الوطني، هيئة األمم المتحدة للمرأة في كولومبيا فلور دياز تشاالركا 

    
  للمرأة في جورجيا، ممثل هيئة األمم المتحدة  إيريكا كفابيلوفا

  هيئة األمم المتحدة للمرأة
  

  ، ممثل هيئة األمم المتحدة للمرأة في العراق دينا زوربا

    
  ، مدير البرنامج القطري لهيئة األمم المتحدة للمرأة في لبنانراشيل دوريكس

    
  للمرأة، المكسيك ، متخصص في إدارة البرامج، هيئة األمم المتحدة ناتاليا كاليرو  المكاتب القطرية 

    
  ، رئيس مكتب هيئة األمم المتحدة للمرأة في المغرب ليلى الريوي

    
  ، متخصص برامج، هيئة األمم المتحدة للمرأة في المغرب مريم نصيري

    
  ، مدير البرامج، هيئة األمم المتحدة للمرأة في المغرب أيمن السعيدي

    
  المتحدة للمرأة في تنزانيا، نائب ممثل هيئة األمم جوليا بروسارد

    
  محلل برامج، هيئة األمم المتحدة للمرأة في تنزانيا لوسي تيشا،

    
  صندوق األمم المتحدة االستئماني للقضاء على العنف ضد المرأة 

    
  ، مدير شعبة السياسات والبرامج والشؤون الحكومية الدولية سارة إي هندريكس

    
  المكتب التنفيذي ، رئيس جوليان بيلوكس

  المقرات الرئيسة  
  

  ، القائم بأعمال رئيس االتصاالت أويسشيا تشاكرابارتي

    
  ، محلل اتصاالت داخلية فيفي إركيال

    
  قسم التنمية المستدامة والتمكين االقتصادي -، مستشار سياسات سيمين قيوم
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  هيئة األمم المتحدة للمرأة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المقرات الرئيسة

  
  ، مدير البرامج، قسم التمكين االقتصاديجايد كوكران

  
  ، رئيس قسم القضاء على العنف ضد المرأة كاليوبي مينجيرو

  العنف ضد المرأة ، متخصص في السياسات، قسم القضاء على جونكال بالزاوال كاستانو

  قسم إدارة المعارف والوقاية وإنهاء العنف ضد المرأة   -، متخصص في السياسات  دينا ديليجورجيس

  ، مدير قسم خدمات التقييم والمراجعة المستقلة ليزا ساتون

  ، رئيس مكتب التقييم المستقل التابع لهيئة األمم المتحدة للمرأة إنغا سنيوكيت

  محلل تقييم، قسم خدمات التقييم والمراجعة المستقلة ، سو يو كيم

  ، متخصص في المراجعة، قسم خدمات التقييم والمراجعة المستقلة أولديس كريمرز

  ، متخصص برامج وتنسيق، صندوق المساواة بين الجنسين نانسي خويس

  والتوجيه ، رئيس وحدة التخطيط االستراتيجي والبرامج  فومي ناكامورا

  ، نائب رئيس قسم السالم واألمنسارة دوغالس

  صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني  -، رئيس األمانة  غيتة الخياري

  قسم الحماية والسالم واألمن  - ، متخصص في السياسات جيرمان فيجا كورتيس

  واالستجابة لألزمات ، متخصص برامج، قسم الشؤون اإلنسانية ماريا كارادينيزلي

  
  
  
  
  
  

  منظمات تقديم المنح 

  ، مدير المنح، صندوق تنمية المرأة األفريقية يادوم -بياتريس بواكي 

  ، مساعد البرنامج اإلقليمي، مؤسسة فورد نانسي موالنتوا 

  Mama Cashفريق البحث والمعرفة والدعوة،  -استير ليفر، كبير مسؤولي البرامج للتأثير 

  Mama Cashالمسؤول عن التعلم والدعوة،  Count Me In! (CMI!)، ليوجيني 

  ناتالي مارجي، كبيرة مسؤولي الدعوة، صندوق األعمال الطارئة في حقوق اإلنسان للمرأة 

  ) SVRI، مدير األبحاث، مبادرة أبحاث العنف الجنسي (إليزابيث دارتنال

  )SVRIتعزيز القدرات، مبادرة أبحاث العنف الجنسي (، مدير المنح ومتخصص في أنجليكا بينو
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  http://undocs.org/A/RES/50/166، 50/166قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  1
  

، 1993يونيو  25إعالن وبرنامج عمل فيينا، الذي أقره المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان في فيينا بتاريخ  2

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/vienna.pdf  

3 https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw /  
  

4 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx  
  

ظ السالم ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية والمفوضية السامية  ممثلين من إدارة األمم المتحدة لعمليات حف ) PACيتضمن أعضاء اللجنة االستشارية للبرنامج ( 5

ج األمم المتحدة المشترك لفيروس نقص  لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وبرنام

رعاية الطفولة  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وصندوق األمم المتحدة للسكان وصندوق األمم المتحدة لالمناعة البشرية/اإليدز و

الذي كان يعرف سابقًا  ) [MPTFبط بالنزاعات (وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والصندوق االستئماني متعدد الشركاء المعني بالعنف الجنساني المرت

] ووكالة األمم المتحدة لإلغاثة والتشغيل ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ومكتب  2020بمبادرة األمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حاالت النزاع حتى عام 

ع ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.  الممثل الخاص لألمين العام المعني بالعنف الجنسي في حاالت النزا

  لعالمية للمرأة ومبادرة المساواة اآلنضمت المنظمات الحكومية الدولية وغيرهم من الخبراء على الصعيدين العالمي والميداني ممثلين من منظمة الهجرة الدولية ومركز القيادة ا

  والبحوث المتعلقة بالعنف الجنسي، على سبيل المثال ال الحصر. 

  https://reform.un.org/content/development-reformح األمم المتحدة اإلنمائي، الإص 6
  

ف األمم المتحدة منظمات المجتمع المدني بأنها كيانات تطوعية غير حكومية وغير هادفة للربح شّكلها أشخاص في المجال اال 7 جتماعي ومنفصلون عن الدولة والسوق. وفي  تُعِرّ

  سياق إطار اإلبالغ عن المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة، ال تشمل منظمات المجتمع المدني مؤسسات األعمال أو الجمعيات الربحية. 

الجنسين، والقضاء على العنف ضد النساء/الفتيات و/أو العنف  تعد منظمات حقوق المرأة المنظمات التي يتمثل عملها األساسي في مجال حقوق المرأة، والمساواة بين  8

  الجنسي والقائم على أساس جنساني.

9 https://undocs.org/en/A/RES/75/233  
  

، قد تخضع نظرية التغيير الخاصة بصندوق األمم المتحدة االستئماني للتعديالت ذات  2025-2022الجديدة للفترة  اإلستراتيجيةبينما تضع هيئة األمم المتحدة للمرأة خطتها  10

  الصلة. 

11 https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/8/un-women-strategic-plan-2018-2021  
  

12 https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/unw-2017-
6 - annex2-development-results-theory-of-change-en.pdf?la=en&vs=2612  

  .2020-2015ي للفترة  لالطالع على تقارير نتائج صندوق األمم المتحدة االستئمان https://untf.unwomen.org/en/results/reportingانظر  13
  

  .https://untf.unwomen  )،2020تقييًما للمشاريع التي يدعمها صندوق األمم المتحدة االستئماني ( 30التحليل التلوي الخارجي لـ  14

الحواشي



61  

org/en/digital-library/publications/2020/10/what-can-we-learn-from-evaluations-of-projects-funded-by-the- 

  صندوق األمم المتحدة االستئماني 

ف المنح الصغيرة بأنها المنح التي تقدم للمنظمات التي تدير م 15 دوالر أمريكي وتكون مؤهلة للحصول على منحة من   200,000يزانيات تشغيلية سنوية تقل عن  تُعرَّ

  دوالر أمريكي.  150.000صندوق األمم المتحدة االستئماني تصل إلى 

16 https://untf.unwomen.org/en/learning-hub/evaluations  
  

، منظمة الصحة العالمية، بالنيابة عن الفريق العامل المشترك بين الوكاالت التابع لألمم المتحدة المعني بتقدير العنف ضد  2018تقديرات انتشار العنف ضد المرأة،  17

-https://cdn.who.int/media/docs/ default-source/documents/violenceالمرأة والبيانات، الملخص التنفيذي 
prevention/vaw_report_executive-summary_web_09032021_oleksandr-(1). pdf?sfvrsn=8ee5f68b_5  

  / https://www.unwomen.org/-/media/headquartersهيئة األمم المتحدة للمرأة بإيجاز: "القضاء على العنف ضد المرأة"،  18
attachments/sections/library/publications/2013/12/un%20women%20evaw-thembrief_us-web-rev9%20pdf .  

pdf?la=en  

  https://wbl.worldbank.org/en/data/exploretopics/wbl_gm قانون:قاعدة بيانات البنك الدولي بشأن المرأة واألعمال وال 19
  

  / https://unstats.un.org، االتجاهات واإلحصائيات : 2015إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، نساء العالم  20
unsd/gender/downloads/WorldsWomen2015_report.pdf  

ا بصورة خاصة في  لعنف ضد المرأة، وال سيما العنف الجنسي (سواء من الشريك أو غير الشريك)، من المحظورات بشدة ووصًما لدرجة أن اإلفصاح قد يكون تحديً ال يزال ا 21

  االنتشار.   المجتمعات التي يُحتمل فيها إلقاء اللوم على الضحايا والناجين؛ وهذا يؤدي إلى نقص في اإلبالغ وبالتالي التقليل من تقدير

للنهوض بالمرأة بالتعاون مع: مكتب   "العنف ضد المرأة: الممارسات الجيدة في مكافحة العنف ضد المرأة والقضاء عليه "اجتماع فريق الخبراء الذي نظمته: شعبة األمم المتحدة 22

-https://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vawمسا في فيينا، الن 2005مايو  20إلى  17األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الفترة من 
gp-2005/docs/experts/mladjenovic. counselling.pdf  
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https://unsdg.un.org/resources/shared-responsibility-global-solidarity-responding-socio-economic- impacts-covid-19  

-https://unsdg.un.org/sites/default/ files/2020، 2020أبريل إطار األمم المتحدة لالستجابة االجتماعية االقتصادية المباشرة لجائحة كورونا،  83
04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf  

، 2020نف القائم على أساس جنساني في ظل جائحة كورونا: تفعيل االستجابات الجماعية والشراكات المبتكرة والسياسات المجربة"، سبتمبر هيئة األمم المتحدة للمرأة، "الع 84

https://www.unwomen.org/en/news/events/2020/09/event-high-level-side- event-on-gender-based-violence  
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، سبق  2020، سبتمبر ورونا وتأثيرها على منظمات المجتمع المدني التي تسعى للقضاء على العنف ضد النساء والفتياتجائحة كصندوق األمم المتحدة االستئماني،  85

  ذكر المرجع

-https://untrustfundevaw.medium.com/funding- feminist-movements"تمويل الحركات النسوية: مقابلة مع كاسيا ستاسزيوسكا"،  86
interview-with-kasia-staszewska-4977e523e9ad  

  2020-2015المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة  اإلستراتيجيةمراجعة منتصف المدة خارجية لصندوق األمم المتحدة االستئماني للخطة ز دراميس وأ جوبرت   87
)2019.(  

تحويل المزيد من األموال إلى محركات التغيير: كيف يمكن للممولين  اتحاد، ! Mama Cash and the Count Me Inرابطة حقوق السيدات في التنمية،  88
  جع ، سبق ذكر المرالثنائيين ومتعددي األطراف توفير الموارد للحركات النسائية

-https://www.government.se/reports/2018/08/handbook-swedens-feminist- foreign، كتيب السياسة الخارجية النسوية السويدية 89
policy /  

-https://www.international.gc.ca/world-monde/ issues_development، سياسة المساعدة الدولية النسوية لحكومة كندا 90
enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=eng  

  /https://www2.unwomen.org/-/mediaبناء الحركة،  –6نظرية تغيير مبادرة تسليط الضوء لتحقيق النتيجة  91
field%20office%20untf/publications/2019/spotlight%20cfp%20docs/english/untfevaw_spotlight_annex%201_  

outcome6.pdf?la=en&vs=3542  

إلى تفاقم الوضع عن طريق قطع المصدر األساسي للتمويل عن  الجهات المانحة الخارجية تؤدي القيود المتزايدة المفروضة على قدرة المجتمع المدني على تلقي األموال من  92

على الوضع غير المستقر الذي تواجهه منظمات   الصادر عن منظمة سيفيكوس الضوء  2015العديد من المنظمات غير الحكومية. يسلط تقرير حالة المجتمع المدني لعام 

ال يدعمون أنشطتهم بعد. قد تجد المنظمات  المجتمع المدني الجنوبية العالقة بين اإلجراءات التي تقيد بصورة متزايدة الوصول إلى التمويل األجنبي وحقيقة أن الممولين المحليين 

 الجهات المانحةدعم وصعوبة أكبر عندما تكون الحكومات محافظة. انظر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  -ية القائمة على الحقوق صعوبة خاصة في جمع الموارد المحل
-https://www.oecd.org/dac/gender-development/OECD-report-on، لمنظمات حقوق المرأة الجنوبية: نتائج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

womens-rights-organisations.pdf  

اء على العنف ضد  ما الذي يمكن أن نتعلمه من تقييمات المشاريع الممولة من صندوق األمم المتحدة االستئماني للقضد. مونيكا بيرادافولو وراديكا فيسواناثان وليزا بوشي،  93
،  2020، أغسطس 2019و 2015تحليل تلوي للتقييمات التي يديرها متلقو منح صندوق األمم المتحدة االستئماني بين عامي  -المرأة؟ 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20untf/publications/2020/meta- analysis/untf_meta-
analysis_5_final-compressed.pdf?la=en&vs=3706  

  /Raising Voices ،https://raisingvoices.org/sasaمنظمة 94
  

  ://httpsللرعاية الذاتية الفردية والجماعية،  Fridaعلى سبيل المثال، دعوة الصندوق النسائي الشاب  95
youngfeministfund.org/solidarity-storms/self-care /  

ليات التمويل األساسية في تحقيق  التمويل األساسي (يشار إليه أيًضا باسم التمويل غير الخاضع لقيود) هو تمويل مرن يمكن استخدامه للعمليات العامة. ينبغي أن تساهم عم 96

  فصاعًدا.  21ة ورؤيتها والمساعدة في دعم عمليات التغيير االجتماعي التي تلتزم بها المنظمة. متوفرة من الدورة مهمة المنظم

رفاهية  فضًال عن تعزيز يمكن استخدام تكاليف الرعاية الذاتية لمجموعة متنوعة من النفقات للمؤسسة لالستجابة لقضايا إرهاق الموظفين والصدمات غير المباشرة،   97

  فصاعًدا.  21الموظفين بصفة عامة والرعاية الجماعية. متوفرة من الدورة 

في المائة من تكاليف نشاط المشروع المباشرة التعديالت الالزمة لالستجابة  4)، تتيح التكاليف الطارئة التي تصل إلى 2020قدمت خالل الدورة الرابعة والعشرين لتقديم المنح ( 98

  عة الناتجة عن جائحة كورونا، مثل تحركات العمالت والتضخم والبرمجة الخاصة وقضايا الطوارئ على األرض. للمتطلبات غير المتوق

ما الذي يمكن أن نتعلمه من تقييمات المشاريع الممولة من صندوق األمم المتحدة االستئماني للقضاء على العنف ضد  د. مونيكا بيرادافولو وراديكا فيسواناثان وليزا بوشي،  99
  سبق ذكر المرجع. ، 2019و 2015تحليل تلوي للتقييمات التي يديرها متلقو منح صندوق األمم المتحدة االستئماني بين عامي  –مرأة؟ ال

  المرجع نفسه  100
  

101 https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/publications/English%20Study.pdf  
  

  يعملون على أنواع مماثلة من التدخالت. تتضمن النافذة الخاصة دعوة (في إطار الدعوة لتقديم العروض) وتمويل الحاصلين على المنح الذين  102
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103 E. Le Roux وS.Palm ،نيويورك، صندوق األمم المتحدة االستئماني للقضاء على  التعلم من الممارسة: استكشاف النهج المتقاطعة لمنع العنف ضد النساء والفتيات ،

  . 2021العنف ضد المرأة، 

104 https://svri.org/sites/default/files/attachments/2020-09-08/GRA%20Brief%20Draft%20Six.pdf  
  

األموال إلى محركات التغيير: كيف يمكن للممولين الثنائيين تحويل المزيد من  اتحاد، ! Mama Cash and the Count Me Inرابطة حقوق السيدات في التنمية،  105
-https://www.awid.org/publications/how-funders-can-resource- feminist، ومتعددي األطراف توفير الموارد للحركات النسائية

movements-concrete-practices-move-more-money-drivers .25، الصفحة .  

  https://www.unwomen.org/en/about-us/employment#valuesقيم هيئة األمم المتحدة للمرأة،  106
  

  https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1تعريف منظمة الصحة العالمية للنوع االجتماعي،  107
  

  .https://untf.unwomen، )2014-2011التقييم النهائي لمشروع منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان الذي يدعمه صندوق األمم المتحدة االستئماني ( 108
org/en/learning-hub/evaluations/2015/05/formation-of-a-medicolegal-network-to-address-sexual-violence-in-           

armed-conflict  

أحدث التقنيات في خدمة منع العنف الجنسي"،   PHR MediCaptمنظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان، يضع "تطبيق الهاتف المحمول   109

https://phr.org/issues/sexual-violence/medicapt-innovation-2 /  

بتحديد أولوياتهم الخاصة (االحتياجات الموجهة نحو تلبية الطلب)، واالستجابة للظروف  الدعم المالي المرن الذي يسمح لمنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة  110

شير إلى التمويل المرن، فإننا نشير  واالحتياجات والفرص المتغيرة وتغطية تكاليف التشغيل األساسية الخاصة بهم. تحقيقًا ألغراض صندوق األمم المتحدة االستئماني، عندما ن

وخط الطوارئ. (يبلغ  ة التالية: التكلفة غير المباشرة والتكاليف التشغيلية العامة والتكاليف المباشرة األخرى والتمويل األساسي لمنظمات المرأة الصغيرة  إلى فئات الميزاني

  ٪). 12٪ وللمنظمات الكبيرة 22التمويل المرن الراهن للمنظمات النسائية الصغيرة 

ا "منظمة لحقوق المرأة"، من إثبات أن يكون عملها األساسي في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والقضاء على العنف ضد  ال بد للمنظمة، حتى ينظر إليها على أنه 111

ين الجنسين وتمكين يق المساواة بالمرأة والعنف الجنسي والعنف القائم على أساس جنساني. ال بد أن تعكس البيانات الرسمية لرؤية المنظمة ومهمتها التزامها بالسعي لتحق

  النساء والفتيات. 

في المائة على األقل من   51أن نسبة ال بد للمنظمة، حتى ينظر إليها على أنها "منظمة تقودها النساء"، من إثبات خضوعها وقيادتها ن جانب النساء. وهذا يتطلب دليًال يثبت 

wلعليا ومجلس اإلدارة، تشغلها النساء. المناصب القيادية عبر مختلف مستويات اتخاذ القرار في المنظمة، ال سيما على مستوى اإلدارة واإلدارة ا  

دوالر أمريكي (بالمتوسط) خالل    200,000وال بد لميزانية التشغيل السنوية للمنظمة، حتى ينظر إلى المنظمة على أنها "منظمة صغيرة"، أن تكون أقل من 

  السنوات الثالثة الماضية. 

مية: يقيّم صندوق األمم المتحدة االستئماني التأثير على العنف ضد المرأة والمنظمات التي تعمل في ستة أشهر من الجائحة العالصندوق األمم المتحدة االستئماني،  112
  -https://untf.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/six-months-of-global-pandemic الخطوط األمامية،

covid19-impact-on-violence-against-women-and-frontline-organizations  

 .https://audit-public-disclosure، 2014مارس  17 مراجعة صندوق األمم المتحدة االستئماني للقضاء على العنف ضد المرأة،   113

unwomen.org/view_audit_rpt_2.cfm?audit_id=1227 :دور هيئة األمم المتحدة للمرأة أمانة لصندوق األمم المتحدة االستئماني  وتقرير مراجعة داخلي

  / https://www.unwomen.org/-/media ر،الحوكمة والسياسات وإدارة المخاط -وهيئة األمم المتحدة للمرأة 
headquarters/attachments/sections/about%20us/accountability/audit-reports/2020/un-women-audit-report-2020-  

006 -role-as-secretariat-of-trust-funds-en.pdf?la=en&vs=1434  

الل لحالة ضعف أو قوة متباينة أو تُعّرف األمم المتحدة االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي على النحو اآلتي: (أ) االستغالل الجنسي هو أي إساءة فعلية أو محاولة استغ 114

ذلك على سبيل المثال ال الحصر، تحقيق الربح المادي أو االجتماعي أو السياسي من االستغالل الجنسي لشخص آخر؛ (ب) يُقصد باالعتداء  ثقة ألغراض جنسية، ومن 

  الجنسي التدخل الجسدي الفعلي أو المهدَّد بطابع جنسي، سواء بالقوة أو في ظل ظروف غير متكافئة أو قسرية. 



 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  


