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  صندوق األمم المتحدة االستئماني إلنهاء العنف ضد المرأة –1
  

بعبارة "صندوق األمم  اً (الذي سيشار إليه الحق أةرلما دض فلعنالة ت إزااطنشا معدلالستئماني اة دلمتحااألمم وق دصن تأسس
، ليكون آلية عالمية 50/1661 مقة ردلمتحالألمم مية ولعما الجمعية ار رقبموجب  1996المتحدة االستئماني") في عام 

هيئة  في العالم. وتقوم  اً أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان انتشار متعددة األطراف لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى إنهاء واحد من 
)، بالنيابة عن منظومة األمم المتحدة، على إدارة "صندوق UN Women( للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة األمم المتحدة

  األمم المتحدة االستئماني".
  

 غير والمنظمات المتحدة، األمم في األعضاء للدول طوعيةالت المساهمات خالل من االستئماني المتحدة األمم صندوق يعمل

 استشارية لجان المنح تقديم توآليا الصندوق عمل تحكم، و بالموضوع المهتمين واألفراد الخاص، والقطاع والمؤسسات، الربحية،

 أصحاب من وغيرهم المدني معالمجت من الرواد والخبراء المتحدة األمم وكاالت من تتكون اإلقليمي وتحت العالمي المستويين على

 والمنح تاريخه ذلك في بما االستئماني المتحدة األمم صندوق تكوين حول معلومات على الحصول يمكن، و 2الرئيسيين المصلحة

  .3 للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة األمم المتحدةلهيئة  على الموقع اإللكتروني ،والمانحين السابقة
  

 منظمات من وغيرها والشعبية النسائية المنظمات لدعم اً هام اً مصدر  إنشائه، منذ االستئماني المتحدة ماألم صندوق كان ولقد

 على — الرئيسيين المصلحة وأصحاب المناصرين وحشد التغيير وتحفيز االبتكار رعاية خالل من وذلك المدني، المجتمع

 يساهم المنح توفير خالل ومن والدولي، الوطني المستوى ىإل ووصوالً  المحلي، المجتمع مستوى من بدءً  كافة، المستويات

 اإلنسان حقوق معايير أساس على مبنية جديدة قوانين سنلتطوير و  والدعوة، هذا الموضوع جاهتُ  الوعي تعزيز في الصندوق

 الجهات قامت وقد المستمر؛ التقدم لتحقيق للمنح المتلقية الجهات  قدرات وتطوير الخدمات، إلى الوصول إمكانيات وتعزيز

 مختلف بإشراك  — القطرية المتحدة األمم فرق 2008 العام ومنذ حكومية، غير ومنظمات حكومات تشمل والتي — للمنح المتلقية

 والشباب، اليافعون والرجال، النساء المجموعات هذه ومن والفتيات، النساء ضد العنف إنهاء على العمل في الفاعلة الجهات

                                                 
كانون األول  22 "، الصادر بتاريخالقضاء على العنف ضد المرأة فيصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة  دور: "50/166قرار الجمعية العامة   1

 .1995(ديسمبر) 
 ألمريكا االقتصادية المتحدة األمم لجنة  :ضمنهم من واإلقليمية العالمية المستويات على أعضاءً  (PAC) للبرنامج االستشارية اللجنة نتتضم 2013 في  2

 وضيةالمفو  ،(UNHCR) الالجئين لشؤون المتحدة لألمم العليا والمفوضية ،(ILO)  الدولية العمل ومنظمة ،(ECLAC) الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية

 وبرنامج ،(UNAIDS) واإليدز البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم وبرنامج ،(OHCHR) اإلنسان لحقوق المتحدة لألمم العليا

 المرأة وتمكين الجنسين نبي للمساواة المتحدة األمم وهيئة ،)UNESCO( والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم ومنظمة ؛(UNDP) اإلنمائي المتحدة األمم

(UN Women)للطفولة المتحدة األمم وصندوق ؛ )UNICEF(، والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم ومكتب  (UNODC)، األمم وصندوق 

 ممثلين أيضاً  اللجنة تضم كما؛ الصراع حاالت في الجنسي العنف حول العام لألمين الخاص الممثل ومكتب الدولي، والبنك ،(UNFPA) للسكان المتحدة

 القيادة مركز عن ممثلين ضمنهم ومن واإلقليمي العالمي المستويين على الخبراء من غيرهمو  الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية غير المنظمات عن

  .آخرين بين من (IOM) للهجرة الدولية والمنظمة المفتوح، المجتمع ومعهد اآلن، والمساواة ،أةللمر  العالمية

 3 fund/-trust-work/un-we-http://www.unwomen.org/how  
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 قدم تاريخه، وحتى، اإلعالم ووسائل اإلنسان، حقوق منظمات التقليديون، والزعماء الدين رجال األصلية، الشعوب مجتمعات

  .ومنطقة اً بلد 132 في مبادرة 368 حوالي لدعم أميركي دوالر مليون  95 من ما يقرب الصندوق
  

 النساء ضد العنف وٕانهاء لمنع المتحدة لألمم العام األمين لنداء لالستجابة أداة هو االستئماني المتحدة األمم صندوق أن كما

 يساهم يقدمها، التي المنح طريق عنف ؛)2015-2008( ،4مرأةال ضد العنف إلنهاء اتحدوا حملة سياق في وذلك والفتيات،

 متعددة العمل وخطط الوطنية، بالقوانين يتعلق فيما أهمية األكثر ةالخمس نتائجها على التركيز خالل من اتحدوا حملة في الصندوق

  .وما بعد الصراعات اتالصراع مواقف في الجنسي للعنف والتصدي االجتماعية، لتعبئةوا البيانات، جمع وأنظمة القطاعات،
  

  2013الدعوة إلى تقديم عروض لعام  –2
  
  المبادئ اإلرشادية لصندوق األمم المتحدة االستئماني 1–2
  

  التالية:  المبادئويج المبادرات القائمة على يعمل صندوق األمم المتحدة االستئماني على تر 
 وهي مناهج تعطي أولوية قصوى لمسألة ترويج أساليب العمل القائمة على حقوق اإلنسان والمستجيبة للنوع االجتماعي ،

زيز القدرات الحقوق اإلنسانية للنساء والفتيات وتوفير الحماية الالزمة لهذه الحقوق والعمل على الوفاء بها، باإلضافة إلى تع
. ويشمل ذلك التصدي النساء والفتياتالمؤسسية على الصعد المحلية والوطنية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد 

للمعايير الجائرة القائمة على النوع االجتماعي، كما يشمل تباينات القوى بصفتها المسبب األساسي للعنف ضد النساء 
  إلنسان وحجر عثرة في طريق التنمية.  لحقوق ا اً والفتيات، باعتبارها انتهاك

 التي تتعامل مع حقوق المرأة واحتياجاتها المترابطة من حيث الوقاية من العنف االستجابات الشمولية متعددة القطاعات ،
ضد النساء والفتيات واالستجابة له، بما في ذلك السالمة والحماية، الوصول إلى حقوقهن الصحية والقانونية وحقوقهن في 

  الملكية والميراث واألمن االقتصادي والحقوق االقتصادية. 
 مثل الفقراء والفئات التي تتعرض بشكل خاص لإلقصاء أو الحرمان، بما يضمن التركيز على الفئات ذات األولوية ،

  من خالل تصميم التدخالت حسب احتياجات فئات سكانية بعينها. االستجابة للتنوع
 ا في ذلك الشراكات فيما بين الكيانات الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، وعلى وجه ، بمالتنسيق وبناء الشراكات

  الخصوص المجموعات  والشبكات النسائية. 
 من خالل توثيق النتائج وتقييمها وتعميمها. االلتزام بمشاطرة المعرفة ،  
 رسات الموصى بها لضمان تحقيق النتائج ، من خالل البناء على الدروس المستفادة والمماالبرمجة القائمة على البراهين

  الفضلى واالستخدامات المثلى للموارد.
 
 
 

  
                                                 

   /http://endviolence.un.orgانظر  4 
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  الدعوة إلى تقديم عروض مشاريع 2–2

عدد وافر من السياسات والقوانين وخطط العمل الخاصة بالتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، إال أن  بنيعلى الرغم من ت
تمتعن بأية حماية، أو إمكانيات للوصول إلى الخدمات األساسية أو بأية فرص في الماليين منهن ما زلن معرضات للخطر وال ي

سعيهن لتحقيق العدالة. وفي العديد من البلدان، ما زالت استراتيجيات تعزيز الحماية وكسر دائرة العنف معدومة. ومن أجل 
والدولية بالعمل على إنهاء العنف ضد النساء التعامل مع الفجوات الخطيرة، التي تعترض سبيل الوفاء بااللتزامات الوطنية 

يركز على تعزيز آليات إنفاذ القوانين ودعم السياسات وخطط العمل الوطنية  صندوق األمم المتحدة االستئماني، فإن 5والفتيات
  ع. ،  لعملية تنفيذ البرامج الفعالة على أرض الواقاً وكم اً والمحلية، وذلك من خالل توسيع الدعم المتاح، نوع

 الدولية المعرفية القاعدة توسيع إلى الصندوق يهدف االستئماني المتحدة األمم صندوق يقدمها التي المنح وتقييم مراقبة خالل نم

 والتي والواعدة والمبتكرة التحفيزيةتجريب واختبار وقياس وتقييم وتوثيق ونشر المناهج  دعم ثناءأ وذلك ةالناجح الطرق هي ما عن

 ضد العنف مع التعامل في الفعالة للمناهج امر صا اتوثيق المثالي العرض سيضمن .أوسع نطاق على بالتطبيق اً عدو  طياتها تحمل

 حقوق عن والمدافعين اآلخرى، البرامج ألصحاب العملي اإلرشاد وتوفير المستفادة الدروس لمشاركة رؤية مع والفتيات النساء

  .اإلنسان

 ن مقترحات المشاريع قد تأخذ في اعتبارها ما يلي:وعلى سبيل التوضيح فقط، نشير إلى أ

  
 الحيلولة دون  تؤدي إلىمن العنف ضد النساء والفتيات، أي استراتيجيات  للوقاية األولية محددة  استراتيجيات تطوير

، العمل حدوث العنف كلية. ومن األمثلة على ذلك: أساليب العمل القائمة على المجتمع المحلي، تدخالت الطفولة المبكرة
مع الرجال والفتيان على تغيير معايير النوع االجتماعي والقبول بالعنف، والتدخالت التي يتم تنفيذها في المدارس  

    وتعميمها.
 والمواءمة مع معايير حقوق  الوطنية، وذلك من خالل تعزيز عملية إنفاذ التشريعات ضمان وصول الناجيات إلى العدالة

الخدمات الصحية النوعية وغيرها من الخدمات وأشكال ، إلى جانب وصولهن إلى المي واإلقليميعلى المستوى الع اإلنسان

                                                 
الخاص بالتعليم والمساواة  مشروع األمم المتحدة لأللفيةتوصيات فريق عمل  تقريرة؛ على وجه الخصوص، إعالن األلفية واألهداف اإلنمائية لأللفي  5

: تقرير األمين العام المرأة الدراسة المعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد )؛www.unmillenniumproject.org/reports/tf_gender.htm(بين الجنسين 
؛ قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة حول تكثيف الجهود الرامية إلى 2006حزيران (يونيو)  26) المؤرخة في A/61/122/Add.1لألمم المتحدة رقم (

) المؤرخ 63/155، القرار رقم (2007مبر) كانون األول (ديس 19) المؤرخ في 61/143القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وهي: القرار رقم (
كانون  21) المؤرخ في 65/187؛ القرار (2009كانون األول (ديسمبر)  18) المؤرخ في 64/137، القرار رقم (2008كانون األول (ديسمبر)  18في 

)، المعنون 1820لس األمن الدولي رقم (وقرار مج ؛2012كانون األول (ديسمبر)  20) المؤرخ في 67/144؛ والقرار رقم (2010 األول (ديسمبر)
، المعنون "المرأة والسالم واألمن" والصادر 1888؛ قرار مجلس األمن الدولي رقم 2008حزيران (يونيو)  19"المرأة والسالم واألمن" والصادر بتاريخ 

الخاصتين  19والتوصية العامة رقم  12عامة رقم ؛ استنتاجات وتوصيات لجنة السيداو، بما في ذلك التوصية ال2009أيلول (سبتمبر)  30بتاريخ 
 للجلسة السابعة التوصيات الختامية )؛http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html بالعنف ضد المرأة (أنظر:

المقرر  وأخيرًا تقارير ؛2013آذار (مارس)  15خمسين للمفوضية حول وضع المرأة حول منع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات والتصدي لھا، وال
 .وأسبابه وعواقبه العنف ضد المرأة المعنى بمسألة الخاص
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. وقد يشمل هذا البند تأسيس أو توسيع إمكانيات الوصول إلى عدد من الخدمات، ومنها، على سبيل المثال، خطوط الدعم
  لحاالت الطارئة.   الهاتف الساخنة، األماكن اآلمنة، المساعدة القانونية واالستشارة في ا

 وتعبئة المجتمعات المحلية بخصوص "عدم التسامح  فهم حقوقهن والمطالبة بهاى تمكين النساء بحيث يصبحن قادرات عل
الوطنية و  الدولية القوانين والسياسات وخطط العملحول وذلك من خالل محو األمية القانونية  " إزاء العنف،اإطالقً 

لتمكينهن  والفتيات االقتصادية (بما في ذلك فرص التشغيل) أمام النساء-اعيةة الفرص االجتمضافة إلى تهيئوالمحلية، باإل
   من الخروج من دائرة العنف.  

  وما بعد النزاعات؛ في حاالت النزاعات كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات تعزيز الجهود الرامية إلى الوقاية من
كوسيلة قتال منتظمة تستخدمها جهات حكومية وغير ومواجهة االغتصاب ما في ذلك الجهود الرامية إلى منع ب

   6.حكومية
 الفتيات اللواتي ، مثل النساء و االستجابة الحتياجات وحقوق الفئات التي تعاني من اإلقصاء والحرمان بصورة خاصة

في المنازل، مجتمعات السكان يعانين من الفقر والفقر المدقع، المراهقات والشابات، العامالت المهاجرات، العامالت 
األصليين، النساء اللواتي يحملن فيروس نقص المناعة البشرية، النساء والفتيات اللواتي تعرضن لالتجار بهن، وفئات 

مثل العنف الجنسي ضد الفتيات والشابات، االستجابة ألشكال العنف األخرى المهملة بصورة خاصة، أخرى، أو 
العنف السياسي أو االقتصادي، الربط بفيروس نقص المناعة البشرية ومرض اإليدز،  اإلساءة أثناء فترة الحمل،

  والعنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة وما بعدها.  
 وذلك من خالل العمل على ضمان دمج إنهاء تأمين االلتزامات بالسياسات االستراتيجية والميزانيات المرصودة للتنفيذ ،

ت في األطر الوطنية الرئيسية للتنمية والتمويل، مثل استراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء، أو العنف ضد النساء والفتيا
خطط التنمية الوطنية، أو الخطط الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية ومرض اإليدز، أو أساليب العمل 

 ،2015بما بعد ذلك من الخطط ذات العالقة  القطاعية، أو أطر بناء السالم وٕاعادة اإلعمار فيما بعد النزاعات، أو غير
دعم عملية تحديد مؤشرات األداء وقياس التقدم و تحديد مواقع الخدمات؛ و جمع البيانات وتحليلها؛ ويشمل ذلك دعم عملية 

مبادرات إعداد الميزانيات بطريقة تستجيب للنوع االجتماعي، وتطوير قدرات منظمات و المحرز حسب هذه المؤشرات؛ 
من أجل ترويج المساءلة والمشاركة في صياغة السياسات العامة  مع المدني في مجال المناصرة الموجهة للسياساتالمجت

  وآليات المتابعة.
  للقيام بدور حاسم، ولكنه غير مستغل، في الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات  ،اً جهات فاعلة "جديدة" نسبيإشراك

وغيرها من  الفتيان، الشباب، المنظمات الدينية، أصحاب العمل والنقابات العمالية،العمل مع الرجال و ومعالجته، مثل 
   المجموعات والقطاعات االستراتيجية.

 التوصيات الخاصة بإنهاء العنف ضد النساء ، وكذلك دعم تنفيذ الصكوك الدولية واإلقليمية الخاصة بحقوق اإلنسان
التوصيات الصادرة عن لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد بما فيها  والصادرة عن هيئات حقوق اإلنسان،

، بخصوص أسباب العنف ضد النساء وعواقبه المقرر الخاص المنوط بمنع ممارسة العنف ضد المرأةالمرأة (سيداو) وعن 
   للمفوضية حول وضع المرأة. بالجلسة السابعة والخمسينة التوصيات الخاص اً وأيض

                                                 
  www.stoprapenow.orgات"، تحالف األمم المتحدة للعمل ضّد العنف الجنسي في النزاعانظر أيضًا " 6 
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 منفذي القوانين والسياسات وخطط العمل الوطنية والمحلية على صعيد القطاعات  دعم تطوير قدراتوم، على وجه العم
  وفيما بين القطاعات.

  
على أن تبين بوضوح تفاصيل التحديات السياقية والنتائج بالعروض وفي جميع الحاالت، سيتم التأكيد على قدرة الجهة المتقدمة 

للعنف أو المعروض لتعامل مع الشكل لالمناهج المخصصة مة ئمة لتحقيقها، مع التركيز على مالالمتوقعة واالستراتيجيات الالز 
الفئات التي تعاني تعنى بسيوجه اهتمام خاص إلى البرامج التي كما  .بتدخل خاص الفئات العمرية للمستفيدين المستهدفين

 بيئةفي  اللواتي يعشنوالنساء  والالجئون اً داخلي، بما فيها النازحون والمعرضة للخطر الشديد بشكل خاص من التهميش
معلومات إضافية من الجهات التي  وسيتم طلب .والنساء ذوات اإلعاقةانتقالي،  ظرف في يعشن أو ،تشهُد أو شِهَدت نزاعاً 

  ).تفاصيلللمزيد من ال 3–3أسماؤها في القائمة المختصرة لتقديم مقترحاتها بشكلها الكامل (يرجى قراءة الجزء أدرجت 

  ميزانيات المشاريع المقترحة ومدتها 3–2
  

المتحدة القطرية، ينبغي أن تكون الميزانية المطلوبة في حدود  فرق األممبالنسبة لمنظمات المجتمع المدني الكبيرة والحكومات و 
  نوات.   دوالر أميركي كحد أدني ومليون دوالر أميركي كحد أعلى لمدة تتراوح من سنتين إلى ثالث سألف  300

  
في  اً ، فسيتم النظر أيضوالمنظمات الشبابية أما بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني الصغيرة، وخاصة المنظمات النسائية الشعبية

  .   دوالر أميركي كحد أدنى ألف 50الميزانيات التي تبلغ طلبات 
  

 أي تطلب أن أال يجب عامة بصفة، و ية واالستيعابيةينبغي أن يتم تحديد الميزانية المطلوبة على أساس قدرات المنظمة التشغيل

  50 نبي ما طلبت أن الصغيرة والشبابية النسائية للمنظمات نيمك غير أنه  .السنوية ميزانيتها من مرتين أكبر منحة مؤسسة
  .السنوية ميزانيتها حجم عن النظر بغض أمريكي دوالر ألف 100 إلى ألف

  
  ارواالختيعملية تقديم الطلبات  –3
  
  الجهات التي يمكنها التقدم بعروض المشاريع 1–3
  

  والعاملة فيها، على النحو التالي:    7جهات من البلدان و/أو المناطق المدرجة في "قائمة البلدان المؤهلة"
  يتمسفي البلد الذي  ةقانونيبطريقة المسجلة المنظمات غير الحكومية بما في ذلك  ، بكات المجتمع المدنيشمنظمات و 

  .فيهالمشروع تنفيذ 

                                                 
اإلنمائية والمتوفرة  يتقيد صندوق األمم المتحدة االستئماني بقائمة البلدان التي اعتمدتها المنظمة الدولية للتعاون االقتصادي والتنمية / لجنة المساعدات  7

  .  www.oecd.org/dac/stats/daclistعلى الموقع: 
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 أو /وطني في البلد (البلدان) وحضور على الصعيد الالتي لها  ،الدولية/منظمات وشبكات المجتمع المدني اإلقليمية
تساهم الكيفية التي سمقترح المشروع اليجب أن يوضح  ،الحالة ذهفي هو  .فيهاالمشروع يتم تنفيذ سالمنطقة (المناطق) التي 

  .عملية التنفيذبالمنظمات الوطنية والمحلية التزام حة في تطوير القدرات الوطنية و المقتر الت التدخفيها 
  على النوع االجتماعيئم بين الجنسين والعنف القا ةالمختصة في المساوا العمليةالتقييم البحث /سات سمؤ. 

 ةاألجهز بما في ذلك ، المحلي /أوو والمستوى ما دون الوطني ،الوطني/السلطات الحكومية على المستوى المركزي 
أو ضمن  يحكومية أن تقدم طلباتها إما بشكل فرد أي هيئةبإمكان . النسائية الوطنية والوزارات القطاعية األخرى

  .اً س بالطريقتين معيولكن ل ،القطري ةمشروع مقدم من فريق األمم المتحد
 أن تكون في شراكة مع شريطة  ،ذلكمنها  حيثما تطلب الحكومات بطلباتها القطرية مؤهلة للتقدم ةفرق األمم المتحد

قراءة المادة الموجودة في  رجىي( أخرى وكذلك مع منظمات مجتمع مدني، أو شبكات نسوية/أو منظمات و/مجموعات و
  . هذا، وسيتم قبول طلب واحد فقط من كل بلد.)هاإلطار أدنا

  
وسيولى ، الحكومةو  المجتمع المدني ضمنشراكات قيام مقترحات المشاريع  ستعكويستحسن من أجل تحقيق أفضل النتائج أن 

اهتمام خاص للمنظمات التي تستطيع إثبات نجاحها في العمل مع منظمات وشبكات نسائية محلية، وخاصة على مستوى 
تي على اسم المنظمة ال بوضوحتنص فينبغي أن  ،ةئن منظمة أو هيأكثر مالقاعدة الشعبية. أما المقترحات المقدمة من قبل 

  .التعاقدية هالتزاماتو المشروع  ةعن إدار ساسية تتولى المسؤولية األس
  

م الدليل على أنها هي، أو شركاءها المنفذين على دينبغي على المنظمات التي تتقدم بمبادرات تشمل عدة بلدان كذلك أن تق
  الصعيد الوطني، مسجلون بطريقة قانونية في كل بلد (أو منطقة) سيتم التنفيذ فيه.

  يجب أن تشمل المبادرات المتعددة البلدان أربعة بلدان كأقصى حد. 
 

 ة القطريةداألمم المتحالطلبات المقدمة من فرق خصوص مالحظات ب

 

 :ما يليمراعاة  المتحدة القطريةرق األمم فقبل مقترحات المشاريع المقدمة من ينبغي على 
 أو النوع االجتماعي المختصة باألمم المتحدة  ةمجموعاإلضافة إلى ، بأن تشمل وكالتين أو أكثر من وكاالت األمم المتحدة

 ومصادقتهتحت قيادة المنسق المقيم  ، وأن يتم التنفيذ حيثما وجدتا، حقوق اإلنسانمجموعة األمم المتحدة المختصة ب
العنف ضد المعني ب العاملة تحت رعاية فريق العملاالستطالعية ن ذلك فرق األمم المتحدة القطرية من البلدان م(يتض
لألمم  قطريةالفرق الالمتحدة في مقترحات المشاريع التي تقدمها لألمم وكاالت غير مقيمة  كويمكن أن تشتر . المرأة

 المتحدة).

 وتبيان الكيفية التي سيساهم فيها المشروع المقترح في اتحدوا إلنهاء العنف ضد المرأة"حملة واضحة مع  إقامة صلة ربط ،"
المتوقعة من  )5الخمس ( يسيةأو أكثر من النتائج الرئملموس على الصعيد الوطني والتحقيق المحدد لواحدة  تغيرتحقيق 
 الحملة.
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  بما في ذلك المنظمات والشبكات  ،مع كل من الحكومة والمجتمع المدنيوشراكة  اً وطني اً المشروع المقترح التزام سعكيأن
رسالة موقعة ( الحكومةأن المشروع مقدم بناء على طلب من على  الً يع دلييجب أن تقدم مقترحات المشار ائية. كما النس

 ، كما ينبغي أن تذكر أسماء المساعدة من فريق األمم المتحدة القطري)فيها تطلب العالقة  من قبل السلطة الحكومية ذات
 .في التنفيذيكة شر ع بصفتها في المشرو  كومجموعات المجتمع المدني األخرى التي ستشار رئيسية المجموعات النسوية ال

 والتدخالت فريق األمم المتحدة القطريالحالية، التي ينفذها ت الالتدخو المشروع الربط بين ت الصل اً أن تقدم وصف ،
بما في ذلك الروابط مع إطار األمم المتحدة ، المدعومة من األمم المتحدة في مجال العنف ضد النساء والفتيات

 .ود ميزانيتهللمساعدات التنموية وبن
  مصلحة، من فرق األمم المتحدة القطرية والحكومات واألطراف األخرى ذات ال ةمقدمتقدم الدليل على توفر أموال مقابلة أن

  .غيرها)، و اللوازم، مالل اإلعئوسا، مرافق االجتماعات، الكوادر، المكاتب( إلى جانب المساهمات العينية
 على  ئمالت األمم المتحدة المشاركة وسجلها المثبت في العمل على موضوع العنف القاالنسبية لوكامزايا لل اً أن تقدم وصف

 .النوع االجتماعي
 من وكاالت األمم المتحدة المشاركة في المشروعالتي ستسند إلى كل  كألدوار المتوقعة في التنفيذ المشتر ل اً أن تقدم وصف ،

  .ة مصادقة موقعة من المنسق المقيمطلب تقديم رساليكما  .بما في ذلك دور المنسق المقيم

 
  في الطلبات التي: االستئمانيندوق األمم المتحدة صن ينظر ل
  
  ؛البلدان المؤهلة"قائمة على مدرجة في بلدان ومناطق ليست  تدخالتتقدم بخصوص"   
 ؛لألمم المتحدةة منفردة تابعة تقدم من قبل وكال  
  ؛سيسأي انتماء مؤ ليس لهم أفراد قبل تقدم من  
  الذي تعمل فيه؛بلد القانوني في ال تتمتع بوضع منظمات قبل تقدم من  
  على تنفيذ منحة من  اً حاليأو فرق قطرية لألمم المتحدة تعمل حكومية  هيئات أو منظمات مجتمع مدنيقبل تقدم من

 ؛االستئمانيصندوق األمم المتحدة 

 2010ماني خالل السنوات الثالث السابقة (ما بين تقدم من قبل منظمة تلقت منحة من صندوق األمم المتحدة االستئ 
 )؛2013و

 منحة من صندوق األمم المتحدة  اً حالي أحد مكاتبها القطرية فرعها (أو فروعها) أو يتلقى تقدم من قبل منظمة دولية
  االستئماني؛

 ؛أو ناقصةفارغة مالحق التي تحتوي على الطلبات بما في ذلك ، كاملةالمرفقة بها غير مستندات تكون ال  
 أو البناء ،التحتية ىأو البن ،جالمثل األدوية أو خدمات اإلرشاد والع — لتمويل برامج أو خدمات جارية اً تطلب منح ، 

ع أو تقييم برنامج أو التطسفي أفكار مبتكرة الالنظر، على أساس تقديري وحسب الحالة، يمكن أن يتم ، ومع ذلك .الخ
المحدد االختصاص شريطة أن تكون ضمن النطاق أو  ، للتعلم والتعميم اً موذجة يقصد منها أن تكون نئمخدمات قا
  ؛لتقديم المقترحاتستئماني اإلجمالية المذكورة في دعوة صندوق األمم المتحدة االلألهداف 
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  مبان أو بناء أو تصليح  ،تبامك الكأو استم ،مثل شراء أرض أو ممتلكات ،لتغطية تكاليف البنية التحتيةيل تمو التطلب
قصيرة لإلقامة بناء أو تأثيث مرافق للخدمات أو مراكز إيواء أو بيوت ، على سبيل المثال، بما في ذلك ، ةئمأو مكاتب قا

   ؛األمد
  ؛عامةالتوعية مستقلة لل التلبرامج وحم لتمويالتطلب   
  ؛بحث وجمع للبياناتالتمويل لعمليات قائمة بمفردها للتطلب  
  صندوق اإلسباني لتحقيق لدى الالنوع االجتماعي بموجب نافذة تمويل تتلقى اللمتحدة من بلدان الألمم تقدم من فرق قطرية

في هذه ات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات األبحاث ئالهييرجى مالحظة أن (ئية لأللفية األهداف اإلنما
  .البلدان مؤهلة لتقديم طلباتها)

  
  م الطلباتيتقديمكن  ىأين ومت 2–3
  

عداد ورقة إل. و موجزة ورقة مفاهيمشكل عن طريق اإلنترنت على  هممقترحات مشاريعبقدموا تيتوقع من مقدمي الطلبات أن ي
  االطالع على المالحق التالية:يرجى المفاهيم، 

  
  نموذج ورقة المفاهيم    :1 الملحق رقم 
  ملخص الميزانية    : 2 الملحق رقم 

  
حظة أنه على الرغم من توفر ال(يرجى م اإلسبانيةواإلنجليزية والفرنسية : التالية فقط يمكن تقديم أوراق المفاهيم باللغات

  .باإلنجليزية أو اإلسبانية أو الفرنسية)سيتم قبولها فقط المفاهيم  أوراق إال أن، العربية والبرتغالية والروسيةات الدعوة باللغ
  

 بتوقيت نيويورك ليال 11:59على الساعة  2014الثاني (يناير) كانون  22يوم هو ورقة المفاهيم م ديلتقالموعد النهائي 
  .يئمها بعد هذا الموعد النهاالالتي يتم است، في أوراق المفاهيمينظر  لنو  ،(شرق)

  
ينبغي تقديم جميع الطلبات عن طريق الربط المباشر مع اإلنترنت. ولن يقبل صندوق األمم المتحدة االستئماني أي طلب 

  لبريد اإللكتروني، و/أو البريد العادي، و/أو الفاكس.  مقدم عن طريق ا
  

كانون  22وحتى  2013تشرين الثاني (نوفمبر)  22من تاريخ  اً الستقبال الطلبات اعتبار  اً سيكون برنامج الربط المباشر جاهز 
   ، وذلك على الرابط التالي:2014الثاني (يناير) 

tp://grants.unwomen.orght وينبغي إدخال جميع المعلومات باستخدام البرامج الخاصة بتقديم الطلبات عبر شبكة .
  اإلنترنت.
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سيقوم صندوق األمم المتحدة االستئماني بإشعار المتقدمين باستالم طلباتهم المرسلة عبر اإلنترنت من خالل رسالة بالبريد 
على المتقدمين  اً من الطلبات، لن يتمكن صندوق األمم المتحدة االستئماني من اإلجابة فردي اإللكتروني. وبسبب العدد الكبير

  الذين لم يحالفهم الحظ في االجتياز إلى المراحل الالحقة في عملية االختيار.
  

متحدة االستئماني في حال وقوع مشاكل في عملية تقديم الطلب عبر اإلنترنت، يرجى االتصال باألمانة العامة لصندوق األمم ال
تبليغ  وسيتم. evaw@unwomen.org-untf(بمدينة نيويورك، الواليات المتحدة) على عنوان البريد اإللكتروني التالي: 

  مقدمي الطلبات حول آخر المستجدات عن طريق البريد االلكتروني.
  
   عملية التقييم واالختيار 3–3
  

تتكون عملية تقديم الطلبات من جولتين، تتضمن الجولة يقدم الصندوق منحه من خالل عملية سنوية مفتوحة وتنافسية.  و 
ووضوح توجهها نحو تحقيق النتائج.  ةمقترحلمبادرة الالجودة اإلجمالية ل"، سيتم تقييمها على أساس مفاهيم"ورقة يم دتقاألولى 

 .المقدمةالطلبات بحيث تتبع معايير مشتركة في مراجعة  ،لى المستويين العالمي واإلقليميفي عملية التقييم لجان ع كشار تس
المقترحات للتقييم لكي  ذهثم تخضع ه، الكاملشكلها هم بعإعداد مقترحات مشاريإلى وستتم دعوة الناجحين في الجولة األولى 

ين شهر شباط (فبراير) وشهر الواقعة بالفترة خالل لعملية ا ذهستجري ه .لتلقي المنح اً حجم يتم اختيار مجموعة نهائية أصغر
ويتوقع من كل . 2014) أكتوبر(تشرين األول بحلول شهر وستتم المصادقة على المنح وصرفها  .2014) يوليو( تموز

ية الراجعة من أجل دمج التغذأن تعمل عن قرب مع فريق إدارة صندوق األمم المتحدة االستئماني تفوز بالمنح األطراف التي 
المعتمدة دقيقة الخطط التصميم البرامج و من حيث معايير عالية الجودة يقة البرنامج النهائية أن تتوفر في وثالتقنية، وضمان 
  .للمتابعة والتقييم

  
  الجهات المساهمة في صندوق األمم المتحدة االستئماني إلنهاء العنف ضد المرأة –4
  

ستئماني من خالل تبرعات تقدمها الدول األعضاء في األمم المتحدة، وشركاء من القطاع يتم تمويل صندوق األمم المتحدة اال
  الخاص والمجتمع المدني، باإلضافة إلى أفراد مهتمين من جميع أرجاء العالم.

  
ق و/أو أعربوا للجهات المانحة والداعمين األفراد، الذين تبرعوا للصندو كما يعرب صندوق األمم المتحدة االستئماني عن امتنانه 

  .اتحدوا إلنهاء العنف ضد المرأةعن التزامهم بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات من خالل حملة 
  

: أستراليا، وهي 2013 - 2012في  تساهم تيصندوق األمم المتحدة االستئماني دعم حكومات الدول األعضاء اليقّدر 
كازاخستان، الكويت، ليختنشتاين،  إيطاليا، اليابان، أيسلندا، إسرائيل، لندا،ير أ اس،النمسا، البحرين، فنلندا، ألمانيا، هندور 

 ، والواليات المتحدة األمريكية.تركيا، هولندا، عمان، باكستان، جنوب أفريقيا، رغو كسمبو ل
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طاعين الخاص الق من ءشركاال الذي قدمهللدعم حيوي   بوافر الشكر واالمتنان صندوق األمم المتحدة االستئمانيكما يتقدم 
صندوق األمم المتحدة لالتحاد االئتماني  ، صندوق "ماك ايدز"وغير الربحي، بما في ذلك: شركة جونسون آند جونسون، 

في النمسا، لجان الوطنية لهيئة االمم المتحدة للمرأة السالم العالمي، اتحاد ، ومؤسسة األمم المتحدة، و ، ومؤسسة سابانالفيدرالي
 زونتا الدولية. ؤسسةومنظمة زونتا الدولية وم ،والمملكة المتحدةوسنغافورة، ندا، واليابان، وأيسل ،وألمانيا وفنلندا،


